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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   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

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) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (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 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A61K 36/00 (2006.01)

 A61K 31/352 (2006.01)

 A61K 31/7048(2006.01)

 A61P 31/10 (2006.01) 

(11) 2021/0431 A1 

(21) P-2021/0431 (22) 07.04.2021. 

(54) EKSTRAKTI ARISTOTELIA CHILENSIS U 

TRETMANU GLJIVIČNIH INFEKCIJA 

(71) PHYTONET DOO, Stevana Opačića 4/4, 11090 

Beograd, RS; INSTITUT ZA MOLEKULARNU 

GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO 

UNIVERZITETA U BEOGRADU , Vojvode Stepe 444 

a, 11000 Beograd, RS 

(72) PAVLOVIĆ, Bojan, Stevana Opačića 4/4, 11090, 

Beograd, RS; JONČIĆ, SAVIĆ, Katarina, Prištinska 38, 

11000, Beograd, RS; AYDOGAN, Cem, Untere 

Paulistrasse 51, 8834, Schindellegi-Feusisberg, CH; 

ŠENEROVIĆ, Lidija, Bulevar kralja Aleksandra 300, 

11000, Beograd, RS; ĐOKIĆ, Lidija, Irske 10. divizije 

25, 11000, Beograd, RS; MORIĆ, Ivana, Narodnih 

heroja 5, 11070, Novi Beograd, RS; PAVIĆ, Aleksandar, 

Žorža Klemensoa 14, 11000, Beograd, RS; 

STANKOVIĆ, Nada, Braće Radovanović 10,  

11000, Beograd, RS 

(57) Ovaj pronalazak obezbeđuje profilaktičko i 

terapeutsko prirodno i bezbedno sredstvo, koje sadrži 

ekstrakt bobica Aristotelia chilensis kao aktivnu 

supstancu ili ekstrakte nekog drugog bobičastog voća, za 

prevenciju i lečenje gljivičnih infekcija kandidijaza u 

digestivnom, urogenitalnom traktu ali i kod sistemskih 

oboljenja, izazvanih gljivicama, posebno iz roda 

Candida naročito Candida albicans, mehanizmom 

inhibicije filamentacije. Ostale bobice mogu biti iz grupe 

aronije, brusnice, borovnice, ribizle ili drugog 

jagodičastog voća. 

 

(54) ARISTOTELIA CHILENSIS EXTRACTS IN THE 

TREATMENT OF FUNGAL INFECTIONS 

 

(57) This invention provides a prophylactic and 

therapeutic natural and safe agent, which contains an 

extract of the Aristotelia chilensis berry as an active 

substance or an extract of another berry fruit, for the 

prevention and treatment of candidiasis fungal infections 

in the digestive and urogenital tract, but also in systemic 

diseases caused by fungi, especially from genus 

Candida, especially Candida albicans, by the mechanism 

of inhibition of filamentation. Other berries can be from 

chokeberry, cranberry, blueberry, currant or other 

berries. 
 

 

(51)  B60T 17/22 (2006.01)

 G01N 21/00 (2006.01) 
(11) 2021/0487 A1 

(21) P-2021/0487 (22) 20.04.2021. 

(54) POSTUPAK IDENTIFIKACIJE MEHANIZMA 

HABANJA AUTOMOBILSKIH KOČNICA 

(71)  CENTAR ZA SINTEZU, PROCESIRANJE I 

KARAKTERIZACIJU MATERIJALA ZA PRIMENU 

U EKSTREMNIM USLOVIMA - CEXTREME LAB 

INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" , 

Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351, Beograd-Vinča, RS 

(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska br. 7/16,  

11050, Beograd, RS 

(57) Поступак идентификације механизма хабања 

аутомобилских кочница омогућава идентификацију 

механизма хабања кочница као и идентификацију 

утицаја продуката хабања на околину. 

Поступак се састоји  из две фазе, и то фазе 

квалитативне анализе која омогућава 

утврђивање морфологије продуката хабања, као и 

фазе утврђивања хемијског састава продуката 

хабања. Поступак се може применити у редовном 

техничком прегледу возила, поготово теретних 

возила, аутобуса и аутомобила. 

  

 
 

(54) A METHOD FOR IDENTIFYING THE WEAR 

MECHANISM OF CAR BRAKES 

 

(57) A method for identifying the wear mechanism of 

car brakes enables an identification of the wear 

mechanism of car brakes as well as an identification of 

impact of wear products on the environment. The 

method consists of two phases, namely a phase 

of qualitative analysis enabling determining  the wear 

products morphology and a phase of determining of the 

chemical composition of the wear products. The method 

can be applied in the regular technical inspection of 

vehicles, especially trucks, buses and cars. 
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(51)  B63G 8/00 (2006.01)

 B63H 1/36 (2006.01) 
(11) 2021/0405 A1 

(21) P-2021/0405 (22) 01.04.2021. 

(54) BIONIČKA RIBA – DRON ZA ISPITIVANJE 

VODENIH SREDINA I POVRŠINA 

(71) SATARIĆ, Nebojša, Čehovljeva 4/11, 37000, 

Kruševac, RS; ZEKANOVIĆ, Milomir, Bivoljska 76a/1, 

37000, Kruševac, RS 

(72) SATARIĆ, Nebojša, Čehovljeva 4/11, 37000, 

Kruševac, RS; ZEKANOVIĆ, Milomir, Bivoljska 76a/1, 

37000, Kruševac, RS 

(57) Bionička riba-dron za ispitivanje vodenih sredina i 

površina je namenjena ispitivanju vodenih sredina i 

površina bez narušavanja ekosistema. Dinamika kretanja 

bioničke ribe-drona je definisna biomimikrijom kretanja 

ribe. Model je samo-balansirajući, što znači da se u 

stanju mirovanja bionička riba dron nalazi na površini 

vode. Oscilacije repa (1) su promenjive u zavisnosti od 

toga da li je bionička riba dron u fazi pokretanja ili već 

ima početnu brzinu. Bočna peraja (5) za skretanje 

bioničke ribe drona imaju nezavisne motore što 

omogućava zakretanje oko podužne ose. Skretanje je 

omogućeno pomeranjem vertikalnih peraja (4,6), koja 

takođe imaju nezavisne motore za rotaciju oko relativne 

ose, a uz pomoć programiranog savijanja i oscilacija 

repa (1). 

  

 
 

(54) BIONIC FISH - DRONE FOR TESTING 

AQUATIC ENVIRONMENTS AND SURFACES 

 

(57) Bionic fish-drone for testing aquatic environments 

and surfaces is intended for testing of aquatic 

environments and surfaces without disturbing 

ecosystems. The dynamics of bionic fish-drone 

movement is defined by biomimicry of movement of the 

fish. The model is self-balancing, which means that, in 

the state of rest, the bionic fish-drone is on the surface of 

the water. Oscillations of a tail (1) are variable 

depending on whether the bionic fish-drone is in a start-

up phase or already has an initial speed. Side fins (5) for 

turning the fish have independent motors that allow the 

model to rotate around the longitudinal axis. The turning 

of the bionic fish-drone is enabled by the movement  

 

 

of  vertical fins (4,6), which also have independent motors 

for rotation about a relative axis, and with the help of 

programmed bending and oscillations of the tail (1). 
 

(51)  C22B 15/00 (2006.01)

 C22B 19/00 (2006.01)

 C22B 23/02 (2006.01)

 C22B 25/02 (2006.01)

 F23C 7/00 (2006.01)

 F23D 14/22 (2006.01)

 F23D 14/24 (2006.01)

 F23D 14/70 (2006.01)

 F27D 3/00 (2006.01) 

(11) 2021/1265 A1 

(21) P-2021/1265 (22) 12.10.2021. 

(30) CN  26.11.2020.  202011349345.X 

(54) GORIONIK I CIKLONSKI POSTUPAK 

TOPLJENJA 

(71) YANGGU XIANGGUANG COPPER CO., LTD, 

No.1 Xiangguang Road, 252327, Shifo Town, Yanggu 

County, Shandong, CN 

(72) ZHOU, Songlin, No.1 Xiangguang Road, 252327, 

Shifo Town, Yanggu County, Shandong, CN; GE, 

Zheling, No.1 Xiangguang Road, 252327, Shifo Town, 

Yanggu County, Shandong, CN; LIU, Weidong, No.1 

Xiangguang Road, 252327, Shifo Town, Yanggu 

County, Shandong, CN; WANG, Zhipu, No.1 

Xiangguang Road, 252327, Shifo Town, Yanggu 

County, Shandong, CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(57) Opisani su gorionik i ciklonski postupak topljenja. 

Gorionik sadrži prvi prolaz za materijal i drugi prolaz za 

materijal za dopremanje praškastog materijala u 

reakciono okno; i prolaz za gas za dovodenje reakcionog 

gasa u reakciono okno, pri čemu su prolaz za gas, prvi 

prolaz za materijal i drugi prolaz za materijal spojeni 

rukavcima. Ukoliko dotok praškastog materijala nije 

veći od prvog ciljnog dotoka, onda se praškasti materijal 

doprema u reakciono okno kroz prvi prolaz za materijal 

ili drugi prolaz za materijal, a ukoliko je dotok 

praškastog materijala veći od prvog ciljnog dotoka, onda 

se praškasti materijal se doprema u reakciono okno kroz 

prvi prolaz za materijal i drugi prolaz za materijal. 

Gorionik može dopremati praškasti materijal kroz 

odgovarajući prolaz za materijal na osnovu različitih 

dotoka materijala, tako da se može obezbediti brzina 

praškastog materijala, uz izbegavanje blokiranja prolaza 

za materijal, čime se poboljšava mešanje i ostvarivanje 

reakcije izmedu praškastog materijala sa različitim 

dotocima i reakcionog gasa u reakcionom oknu peći za 

topljenje. 
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(54) BURNER AND CYCLONE SMELTING 

METHOD 

 

(57) Disclosed are a burner and a cyclone smelting 

method. The burner comprises a first material passage 

(1) and a second material passage (3) for feeding powder 

material into a reaction shaft; and a gas passage for 

supplying reaction gas into the reaction shaft, wherein 

the gas passage, the first material passage (1) and the 

second material passage (3) are sleeve coupled. When 

the feedrate of the powder material is not higher than the 

first target feedrate, the powder material is fed into the 

reaction shaft through the first material passage (1) or 

the second material passage (3), and when the feedrate of 

the powder material is higher than the first target 

feedrate, the powder material is fed into the reaction 

shaft through the first material passage (1) and the 

second material passage (3). The burner can feed the 

powder material through the corresponding material 

passage (1,3) based on different material feedrates, so as 

to be able to ensure the velocity e of the powder material 

while avoiding the blockage of the material passages, 

thereby improving the mixing and reaction effect 

between the powder material with different feedrates and 

the reaction gas in the reaction shaft of the smelting 

furnace. 
 

(51)  D21C 3/06 (2006.01)

 C01B 17/69 (2006.01)

 C09K 3/00 (2006.01) 

(11) 2022/0801 A1 

(21) P-2022/0801 (22) 26.02.2021. 

(30) CA  28.02.2020.  CA20203074199 

(86) WO 26.2.2021   PCT/PCT/CA2021/000016 

(87) WO 2.9.2021    WO 2.9.2021 

(54) SUMPORNA KISELINA I NJENE UPOTREBE 

(71) SIXRING INC., 1500, 140 - 10 Avenue SE, 

Calgary, AB T2G 0R1, CA 

(72) PURDY, Clay, #20 Chinook Place SW, Medicine 

Hat, AB T1A 8S1, CA; WEISSENBERGER, Markus, 

19 Copperstone Blvd SE, Calgary, AB T2Z 0G7, CA; 

WYNNYK, Kyle, G., 10 Hamlet Road SW, Calgary, AB 

T2V 3C8,, CA; DAWSON, Karl, W., 106 Hawklance Pl 

NW, Calgary, AB T3G 3R8, CA 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 

(57) Vodenasta kisela supstanca obuhvata sumpornu 

kiselinu; jedinjenje koje sadrži deo amina i deo sulfonske 

kiseline; i opciono peroksid; Upotreba jedinjanja za 

tretiranje biomase je takodje opisana. 

 

(54) SULFURIC ACID COMPOSITION AND USES 

THEREOF 

 

(57) An aqueous acid composition comprising: sulfuric 

acid; a compound comprising an amine moiety and a 

sulfonic acid moiety and optionally a peroxide. The use 

of the composition in treating biomass is also disclosed. 
 

(51)  D21C 3/06 (2006.01) (11) 2022/0802 A1 

(21) P-2022/0802 (22) 26.02.2021. 

(30) CA  28.02.2020.  CA20203074194 

(86) WO 26.2.2021   PCT/CA2021/000017 

(87) WO 2.9.2021    WO 2.9.2021 

(54) MODIFIKOVANA SUMPORNA KISELINA I 

NJENE UPOTREBE 

(71) SIXRING INC., 1500,140 - 10 Avenue SE, 

Calgary, AB T2G 0R1,, CA 

(72) PURDY, Clay, #20 Chinook Place SW, Medicine 

Hat, AB T1A 8S1, CA; WEISSENBERGER, Markus, 

19 Copperstone Blvd SE, Calgary, AB T2Z 0G7, CA; 

WYNNYK, Kyle, G., 10 Hamlet Road SW, Calgary, AB 

T2V 3C8, CA; DAWSON, Karl W., 106 Hawkland 

Place NW, Calgary, AB T3G 3R8, CA 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 

(57) Vodenasta kisela supstanca koja sadrži: sumpornu 

kiselinu; jedinjenje koje sadrži aminski deo; jedinjenje 

koje sadrži deo sulfonske kiseline; i peroksid. Navedeni 

sastav je sposoban da delignifikuje biomasu. 

 

(54) MODIFIED SULFURIC ACID AND USES 

THEREOF 

 

(57) An aqueous composition comprising: sulfuric acid; 

a compound comprising an amine moiety; a compound 

comprising a sulfonic acid moiety; and a peroxide. Said 

composition being capable of delignifying biomass. 
 

(51)  D21C 3/06 (2006.01) (11) 2022/0805 A1 

(21) P-2022/0805 (22) 26.02.2021. 

(30) CA  28.02.2020.  CA20203074198 

(86) WO 26.2.2021   PCT/CA/2021/000018 
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(87) WO 2.9.2021    WO 2.9.2021 

(54) MODIFIKOVANA ALKILSULFONSKA 

KISELINA I NJENA UPOTREBA 

(71) SIXRING INC., 1500, 140 - 10 Avenue SE, 

Calgary AB T2G 0R1,, CA 

(72) PURDY, Clay, #20 Chinook Place SW, Medicine 

Hat, AB T1A 8S1 , CA; WEISSENBERGER, Markus, 

19 Copperstone Blvd SE, Calgary, AB T2Z 0G7,, CA; 

WYNNYK, Kyle, G., 10 Hamlet Road SW, Calgary, AB 

T2V 3C8, CA; DAWSON, Karl, W., 106 Hawkland 

Place NW, Calgary, AB T3G 3R8,, CA 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 

(57) Metod delignifikacije biljnog materijala, reče 

metoda koja se sastoji od: obezbeđivanja rečenog biljnog 

materijala koji se sastoji od celuloznih vlakana i lignina; 

izlaganje rečenog biljnog materijala potrebnog za sastav 

koji se sastoji od: alkanesulfonske kiseline; i peroksid, 

gde se kaže da su alkilsulfonska kiselina i peroksid 

prisutni u odnosu kutnjaka u rasponu od 1:1 do 15:1 i 

vreme izlaganja je dovoljno da se znatno ukloni sav 

lignin prisutan na rečenom biljnom materijalu. Takođe 

su obelodanjeni sastavi sposobni za postizanje 

delignifikacije. 

 

(54) MODIFIED ALKYLSULFONIC ACID AND 

USES THEREOF 

 

(57) Method of delignification of plant material, said 

method comprising: providing said plant material 

comprising cellulose fibers and lignin; exposing said 

plant material requiring to a composition comprising: 

alkanesulfonic acid; and a peroxide, wherein said 

alkylsulfonic acid and peroxide are present in a molar 

ratio ranging from 1:1 to 15:1 and the time of exposure 

is sufficient to remove substantially all of the lignin 

present on said plant material. Compositions capable of 

achieving delignification are also disclosed. 
 

(51)  F03G 3/08 (2006.01)

 F03G 3/06 (2006.01)

 F03G 7/08 (2006.01) 

(11) 2021/0513 A1 

(21) P-2021/0513 (22) 26.04.2021. 

(54) MEHANIČKI MOTOR SA OSCILATORIMA 

(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070 Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070 Beograd, RS 

(57) Mehanički motor sa oscilatorima spada u oblast 

složenih mehaničkih mašina.Tehnički problem je rešen 

tako što najmanje dva identična zglobna polužna 

mehanizma, paralelno postavljena, pod uticajem 

rotacionog motora sa zamajcem (1) koji je uzubljen sa 

zupčanikom (2), postavljenom na vratilu sa dvema 

kolenastim polugama (3,4), čije međusobne pozicije su 

pod uglom od 90°, sa kojima su jednim krajem spojene 

zglobne poluge (5,6) dok su drugim krajem spojene sa 

tegovima (7,8) na donjem kraku dvostrane poluge (9,10), 

čije su tačke vešanja obrtni zglobovi (11,12), dok su 

gornji kraci zglobnim polugama (13,14) povezani sa 

tegovima (15,16) na nosaču sa zakrivljenom stazom 

(17), i što su gornji kraci zglobnim polugama (18,19) 

spojeni sa zupčanicima (20,21), čije su tačke vešanja 

obrtni zglobovi (22,23), koji su uzubljeni sa zupčanicima 

sa polugama (24,25), čije su tačke vešanja obrtni 

zglobovi (26,27), a klipnjače (28,29) su spona između 

zupčanika sa polugama (24,25) i namenskog vratila (30), 

sa krajnjim ciljem da kinetička energija tegova (7,8) 

naizmenično bude u funkciji korisnog rada, dok se sile 

otpora savlađuju uz pomoć sile inercije i minimalne 

inicijalne energije. 

  

 
 

(54) MECHANICAL MOTOR WITH OSCILLATORS 

 

(57) A mechanical motor with oscillators belongs to the 

field of complex mechanical machines. The technical 

problem is solved by at least two identical articulated lever 

mechanisms, placed in parallel, under the influence of a 

rotary motor with a flywheel (1) that is toothed with a gear 

(2), mounted on a shaft with two articulated levers (3,4), 

whose mutual positions are at an angle of 90°, with one end 

of which articulated levers (5,6) are connected, while at the 

other end they are connected to weights (7,8) on the lower 

arm of the double-sided lever (9 ,10), whose suspension 

points are swivel joints (11,12), while the upper arms are 

connected by articulated levers (13,14) to weights (15,16) 

on a support with a curved path (17), and that the upper 

arms are articulated levers (18,19) connected to gears 

(20,21), whose suspension points are pivot joints (22,23), 

which are toothed with gears with levers (24,25), whose 

suspension points are pivot joints (26,27), and the 

connecting rods (28,29) are the link between the gears with 

levers (24,25) and the dedicated shaft (30), with with the 

main goal that the kinetic energy of the weights (7,8) 

alternately serves as a function of useful work, while the 

resistance forces are overcome with the help of the inertial 

force and minimal initial energy. 
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(51)  F03G 3/08 (2006.01)

 F03G 3/06 (2006.01)

 F03G 7/08 (2006.01) 

(11) 2021/0514 A1 

(21) P-2021/0514 (22) 26.04.2021. 

(54) MEHANIČKI OSCILATORNI MOTOR 

(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070 Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070, Beograd, RS 

(57) Mehanički oscilatorni motor spada u oblast složenih 

mehaničkih mašina.Tehnički problem je rešen tako što 

najmanje dva identična zglobna polužna mehanizma, 

paralelno postavljena, pod uticajem rotacionog motora sa 

zamajcem (1) koji je uzubljen sa zupčanikom (2), 

postavljenom na vratilu sa dvema kolenastim polugama 

(3,4), čije međusobne pozicije su pod uglom od 180°, sa 

kojima su jednim krajem spojene zglobne poluge (5,6) 

dok su drugim krajem spojene sa tegovima (7,8), čije su 

tačke vešanja obrtni zglobovi (9,10), i što su zglobne 

poluge (11,12) veza između tegova (7,8) i tegova (13,14) 

klizno pomerljivih po kugličnim ležajevima (15,16), koji 

se nalaze na dvostranim polugama (17,18), čije su tačke 

vešanja obrtni zglobovi (19,20), a na drugoj strani 

dvostranih poluga (17,18) nalaze se tegovi (21,22), dok 

su klipnjače (23,24) spona između tegova (21,22) i 

namenskog vratila (25), sa krajnjim ciljem da kinetička 

energija tegova (21,22) naizmenično bude u funkciji 

kontinuiranog korisnog rada, dok kinetička energija 

tegova (7,8,13,14) ima zadatak savlađivanja sila otpora 

uz pomoć sile inercije i minimalne inicijalne energije. 

  

 
 

(54) MECHANICAL OSCILLATING MOTOR 

 

(57) The mechanical oscillatory motor belongs to the 

field of complex mechanical machines. The technical 

problem is solved by at least two identical articulated 

lever mechanisms, placed in parallel, under the influence 

of a rotary motor with a flywheel (1) that is toothed with 

a gear (2), mounted on a shaft with two crankshafts, with 

levers (3,4), whose mutual positions are at an angle of 

180°, to which articulated levers (5,6) are connected at 

one end, while at the other end they are connected to 

weights (7,8), whose suspension points are swivel joints 

( 9,10), and that the articulated levers (11,12) are the 

connection between the weights (7,8) and the weights 

(13,14) slidingly movable on ball bearings (15,16), 

which are located on the double-sided levers (17, 18), 

whose suspension points are swivel joints (19,20), and 

on the other side of the double-sided levers (17,18) there 

are weights (21,22), while connecting rods (23,24) are 

the link between the weights (21,22) and a dedicated 

shaft (25), with the ultimate goal that the kinetic energy 

of the weights (21,22) is alternately a function of 

continuous useful work, while the kinetic energy of the 

weights (7,8,13,14) has the task of overcoming the 

resistance forces with the help of the inertial force and 

minimal initial energy. 
 

(51)  G06T 5/00 (2006.01)

 G06T 7/20 (2017.01)

 G06T 7/50 (2017.01) 

(11) 2021/0528 A1 

(21) P-2021/0528 (22) 29.04.2021. 

(54) METOD ZA SCENSKU OBRADU SLIKE U 

REALNOM VREMENU 

(71) ILIĆ, Rastko, Milana Tepića 6, 21203, Veternik, RS 

(72) ILIĆ, Rastko, Milana Tepića 6, 21203, Veternik, RS; 

SEKULIĆ, Anja, Milana Tepića 6, 21203, Veternik, RS; 

BLEŠIĆ, Jovan, Kosovke devojke 20, 21203, Veternik, RS 

(74) ŠEĆEROV, Vladimir, Ilije Ognjanovića 1,  

21000 Novi Sad 

(57) Pronalazak govori o novom metodu za scensku obradu 

slike u realnom vremenu koji se sastoji od ulazne faze (100), 

faze (105) obrade ulaznog signala i faze (112) izlaza i ima za 

novost način uklanjanja pozadine iz ulazne slike (101) putem 

pravaca (110) i (112), zatim novinu u koraku (116) gde se 

putem kontrolnog menadžera koji je softverska komponenta 

poredi kompozitna slika sa ulaznom slikom (101), 

matematičkim poređenjem vrednosti iz navedenih slika: 

šuma, kolornog odziva kamere, kalibracije žižne daljine i sl., 

čime se postiže efekat isfiltrirane, tzv. degradirane 

kompozitne slike odnosno realniji prikaz u realnom vremenu 

ulazne slike (101) sa objektom (102) i novom pozadinom iz 

koraka (114). U ulaznoj fazi (100) se odvija prijem slike 

(101) koja se dobija sa kamere i u koraku (104) se dobija 

informacija o trekerima na kameri, poziciji trekera. U koraku 

(113) dobija se slika 2D bez pozadine i dalje se u koraku 

(115) pravi kompozitna slika. 
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(54) METHOD FOR REAL-TIME STAGE IMAGE 

PROCESSING 

 

(57) The invention relates to a new method for real-time 

stage image processing consisting of input phase (100), 

input signal processing phase (105) and output phase 

(112) and has a novelty of a method of removing 

background from input image (101) via lines (110) and 

(112), then a novelty in step (116) where the control 

manager, which is a software component, compares the 

composite image with the input image (101), 

mathematically comparing the values from the following 

images: noise, camera color response, focal length 

calibration, etc., which achieves the filtered effect, the 

so-called degraded composite images or a more realistic 

real-time view of the input image (101) with the object 

(102) and the new background from step (114). In the 

input phase (100), the reception of the image (101) 

obtained from the camera takes place and in step (104) 

the information about the trackers on the camera, the 

position of the tracker is obtained. In step (113) a 2D 

image without a background is obtained and further in 

step (115) a composite image is created. 
 

(51)  G06T 7/00 (2017.01)

 G06K 9/00 (2006.01)

 G06N 3/02 (2006.01)

 G06T 5/00 (2006.01) 

(11) 2021/0504 A1 

(21) P-2021/0504 (22) 22.04.2021. 

(54) SISTEM I METOD ZA ESTIMACIJU 

DINAMIČKIH PARAMETARA ZEMLJIŠTA NA 

BAZI MULTISPREKTRALNIH ILI 

HIPERSPEKTRALNIH SLIKA 

(71) ĆULIBRK, Dubravko, Jirečekova 5a, 21000, Novi 

Sad, RS; BANDECCHI, Michele, Stromstrasse 36 

c/o Hinterhaus Quarters 001, 10551, Berlin, DE; 

BOSAKOV, Gavrilo, Dostojevskog 24, 21000, Novi 

Sad, RS; ANTONIĆ, Nenad, Janka Veselinovića 58, 

15000, Šabac, RS; PAVLOVIĆ, Marko, Tihomira 

Ostojića 2, 21000, Novi Sad, RS 

(72) ĆULIBRK, Dubravko, Jirečekova 5a, 21000, Novi 

Sad, RS; BANDECCHI, Michele, Stromstrasse 36 

c/o Hinterhaus Quarters 001, 10551, Berlin, DE; 

BOSAKOV, Gavrilo, Dostojevskog 24, 21000, Novi 

Sad, RS; ANTONIĆ, Nenad, Janka Veselinovića 58, 

15000, Šabac, RS; PAVLOVIĆ, Marko, Tihomira 

Ostojića 2, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Sistem i metod za estimaciju dinamičkih parametara 

zemljišta na bazi multisprektralnih ili hiperspektralnih 

slika ima za novost dvostepenu arhitekturu sistema (105) 

za estimaciju i potpuno povezan sloj (108) koji povezuje 

ova dva estimatora. Takođe pronalazak uključuje i 

višestepenu arhitekturu estimacije. Sistem estimira 

dinamičke parametre poput organskog ugljenika u 

zemljištu na bazi multisprektralnih ili hiperspektralnih 

slika (102) i takođe kao ulaz se koriste geokoordinate 

(100) i elevacija zemljišta (101). Multispektralne ili 

hiperspektralne slike (102) se dodatno obrade u modulu 

(103) za predobradu i predaju se podaci (104) na trening 

neuronskoj mreži (107) modula za estimaciju (106) 1. 

stepena. On ih dalje obrađuje u podmodulu (108) za 

ekstrakciju latentnih obeležja, estimira niskodinamične 

parametre zemljišta i prosleđuje ih na izlaz. Takođe 

izlazni podaci podmodula (108) su ulazni podaci modula 

(110) za estimaciju 2. stepena koji estimira 

visokodinamične parametre. Niskodinamični parametri 

(112) su npr. tekstura zemljišta, a visokodinamični 

parametri (113) su npr. koncentracija organskog 

ugljenika u zemljištu. Podmodul (108) povezuje 

navedene module (106) i (110). 

  

 
 

(54) THE SYSTEM AND METHOD FOR 

ESTIMATING DYNAMIC SOIL PARAMETERS 

BASED ON MULTISPECTRAL OR 

HYPERSPECTRAL IMAGES 

 

(57) The system and method for estimating dynamic soil 

parameters based on multispectral or hyper spectral 

images has for a novelty a two-stage architecture of the 

estimation system (105) and a fully connected layer 

(108) that connects these two estimators. The invention 

also includes multi-stage estimation architecture. The 

system estimates dynamic parameters such as organic 

carbon in the soil based on multispectral or hyper spectral 

images (102) and also uses geocoordinates (100) and soil 

elevation (101) as inputs, preprocesses them in module 

(104) and further forward to the neural network (107) first 

stage estimation module (106). It further processes them 

in sub module (108) for the extraction of latent features, 

estimates the low-dynamic parameters of the soil and 

forwards them to the output. Also the output of the sub 

module (108) is the input of second stage estimation 

module (110) which estimates the highly dynamic 

parameters. The low-dynamic parameters (112) are e.g. 

soil texture, and the highly dynamic parameters (113) are 

e.g. the concentration of organic carbon in the soil. Sub 

module (108) connects said modules (106) and (110). 
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(51)  G07C 13/02 (2006.01) (11) 2021/0423 A1 

(21) P-2021/0423 (22) 05.04.2021. 

(54) AUTOMAT ZA GLASANJE S 

PRIKAZIVANJEM IZBORNIH REZULTATA 

(71) RISTIĆ, Dragoje, Desanke Maksimović 10,  

11500, Obrenovac, RS 

(72) RISTIĆ, Dragoje, Desanke Maksimović 10,  

11500, Obrenovac, RS 

(57) Automat se može koristiti u sferi prikupljanja, brze i 

tačne obrade podataka dobijenih diskretnim (tajnim) 

izjašnjavanjem građana na biračkim mestima i to bez 

upotrebe glasačkih listića i glasačkih kutija. Prenosioci 

glasova (izbornog opredeljenja) su kuglice (7) od cevi 

(22) preko upravljačkih prekidača (21A, 19B, 18V i 

13C) usmeravajućih cevi (12 i 10) rotirajućeg nosača (2) 

do pojedinačnih sefova - držača kuglica (8). Kontrola 

glasanja može se pratiti istovremeno na pet načina i to: 

1) Preko biračkih spiskova; 

2) Preko brojčanika (S) na centralnom trezoru (15); 

3) Preko kretanja kuglica (7) nakon aktiviranja 

prekidača; 

4) Preko različitih svetlosnih signala sijalica (A, B i C); 

5) Preko video nadzora postavljene kamere.Pronalazak 

spada u tehničku oblast upravljanja ručno pokretnim 

uređajima, automatima i napravama za računanje. 

Konkretno upravlja procesom dobijanja tačnih rezultata 

pri izjašnjavanju građana na demokratskim izborima 

predstavnika vlasti. Izborni rezultati su dostupni i 

primenljivi već u vremenu 10-15 minuta po zatvaranju 

glasačkih mesta i to s manjim izbornim troškovima od 

dosadašnjih. 

  

 
 

(54) VOTING MACHINE WITH DISPLAY OF 

ELECTION RESULTS 

 

(57) The machine can be used in the field of collecting, 

fast and accurate processing of data obtained by discreet 

(secret) voting of citizens at polling stations, without the 

use of ballots and ballot boxes. Balls (7) are carriers for 

votes in election (electorial commitment) from tubes 

(22) via control switches (21A, 19B, 18V and 13C) of 

guide tubes (12 and 10), rotating carrier (2) to individual 

safes - ball holders (8). Voting control can be monitored 

simultaneously in five ways: 

1) through voter lists; 

2) via a dial (S) on the central vault (15); 

3) through the movement of the balls (7); 

4) via different light signals of bulbs (A, B and C); 

5) by applying video surveillance over the installed 

camera.The invention belongs to the technical field of 

control of manually moving devices, automata and 

computing devices. Specifically, it manages the process 

of obtaining accurate results in the voting of citizens in 

democratic elections. Election results are available and 

applicable within 10-15 minutes after the closing of 

polling stations and with lower election expenses than 

before. 
 

(51)  H04S 7/00 (2006.01) (11) 2021/0527 A1 

(21) P-2021/0527 (22) 29.04.2021. 

(54) SISTEM ZA INTELIGENTNU OBRADU 3D 

ZVUKA 

(71) ŠEĆEROV, Vladimir, Ilije Ognjanovića 1,  

21000, Novi Sad, RS 

(72) ŠEĆEROV, Vladimir, Ilije Ognjanovića 1,  

21000, Novi Sad, RS; DANILOVAC, Radovan, Milana 

Tepića 8, 21203, Veternik, RS; NENADOV, Jelena, 

Kolo srpskih sestara 13b, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na sistem za inteligentnu 

obradu 3D zvuka koji se sastoji od analognog ulaza 

(100) koji može biti mikrofon ili bilo koji muzučki 

instrument, zatim A/D konvertora (101) koji pretvara 

analogni audio signal u digitalni audio signal, servera 

(102) sa softverskim komponentama: softverska 

komponenta (103) vremenskog kašnjenja, softverska 

komponenta (104) frekventnog pomeraja, softverska 

komponenta (105) reverberacije, zatim kodera (106) i 

klijenta (108) sa dekoderom (109) i tri različita izlaza 

(110,111, 112), a koji kao novost ima sistem za 

inteligentnu obradu audio signala na način da server 

(102) sadrži softversku komponentu (107) - kontrolni 

menadžer koji je neuronska mreža između navedenog 

kodera (106) i dekodera (109) i ima ulogu u inteligentnoj 

obradi audio signala na način da dodatno poboljšava 

tačnost kodovanja i dekodovanja audio signala nakon 

čega je dekodirani izlazni signal poslat na jedan od 

izlaza i to na izlaz (110) slušalice, izlaz (111) slušalice sa 

žiroskopom ili izlaz (112) klasičan stereo sistem. 
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(54) INTELLIGENT 3D SOUND PROCESSING 

SYSTEM 

 

(57) The invention relates to an intelligent 3D sound 

processing system consisting of an analog input (100), 

an A/D converter (101), a server (102) with software 

components: a time delay software component (103), a 

frequency shift software component (104), a 

reverberation software component (105), then an 

encoder (106) and client (108) with decoder (109) and 

three outputs (110,111, 112) and has for novelty 

intelligent processing of 3D audio signals so that the 

server (102) contains a software component (107) - a 

control manager which is a neural network between 

encoder (106) and decoder (109) and which has a role in 

improving the accuracy of encoding and decoding audio 

signals, after which the decoded audio signal is sent to 

output (110) headphone device, output (111) of 

headphone and gyroscope device and classic stereo 

device (112). 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  B29C 59/02 (2006.01)

 B29C 37/00 (2006.01)

 D06N 3/00 (2006.01)

 D06N 3/10 (2006.01) 

(21) P-2022/0405 

(13) A3 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01G 9/14 (2006.01)

 A01G 9/24 (2006.01) 
(11) 63613 B1 

(21) P-2022/0876 (22) 16.04.2015. 

(30) NL  07.05.2014.  2012777 

(96) 16.04.2015.   15163820.2 

(97) 27.07.2022.   EP2941952 B   2022/30   EN 

(54) STAKLENA BAŠTA OPREMLJENA 

VENTILACIONIM SISTEMOM 

GREENHOUSE PROVIDED WITH VENTILATION 

SYSTEM 

(73) VAN DER ENDE POMPEN B.V., Maasambacht 4, 

2676 CW Maasdijk, NL 

(72) VAN DER WIJDEN, Arie Thomas, Van 

Innevelthof 2, 2676 DK Maasdijk, NL; VAN DER 

KOOIJ, Anthonie Izak, Kortenaerstraat 81, 2676 VE 

Maasdijk, NL 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 25/02 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 63585 B1 

(21) P-2022/0862 (22) 30.12.2015. 

(30) US  30.12.2014.  201462098199 P 

US  30.12.2014.  201462098224 P 

US  30.12.2014.  201462098202 P 

(86) WO 30.12.2015.   PCT/US2015/068011 

(87) WO 07.07.2016.   WO 2016/109634 

(96) 30.12.2015.   15876232.8 

(97) 20.07.2022.   EP3240414 B   2022/29   EN 

(54) FUNGICIDNE KOMPOZICIJE 

FUNGICIDAL COMPOSITIONS 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) HOPKINS, Derek, J., 89 Paritutu Road, New 

Plymouth 4620, NZ; CATHIE, Cheryl, Ann, 89 Paritutu 

Road, New Plymouth 4620, NZ; MATHIESON, Todd, 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US; 

FOSTER, Neil, SP 20 Zone Industrielle 8 Route de 

Herrlisheim, 67410 Drusenheim, FR 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 25/02 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 63596 B1 

(21) P-2022/0893 (22) 30.12.2015. 

(30) US  30.12.2014.  201462098199 P 

US  30.12.2014.  201462098224 P 

US  30.12.2014.  201462098202 P 

(86) WO 30.12.2015.   PCT/US2015/068018 

(87) WO 07.07.2016.   WO 2016/109640 

(96) 30.12.2015.   15876236.9 

(97) 20.07.2022.   EP3240415 B   2022/29   EN 

(54) FUNGICIDNE KOMPOZICIJE 

FUNGICIDAL COMPOSITIONS 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) HOPKINS, Derek, J., 89 Paritutu Road, New 

Plymouth 4620, NZ; CATHIE, Cheryl, Ann, 89 Paritutu 

Road, New Plymouth 4620, NZ; MATHIESON, Todd, 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US; 

FOSTER, Neil, SP 20 Zone Industrielle 8 Route de 

Herrlisheim, 67410 Drusenheim, FR 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 25/02 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 63642 B1 

(21) P-2022/0934 (22) 30.12.2015. 

(30) US  30.12.2014.  201462098199 P 

US  30.12.2014.  201462098224 P 

US  30.12.2014.  201462098202 P 

(86) WO 30.12.2015.   PCT/US2015/068019 

(87) WO 07.07.2016.   WO 2016/109641 

(96) 30.12.2015.   15876237.7 

(97) 27.07.2022.   EP3240416 B   2022/30   EN 

(54) FUNGICIDNE KOMPOZICIJE 

FUNGICIDAL COMPOSITIONS 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) HOPKINS, Derek, J., 89 Paritutu Road, New 

Plymouth 4620, NZ; CATHIE, Cheryl Ann, 89 Paritutu 

Road, New Plymouth 4620, NZ; MATHIESON, Todd, 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US; 

FOSTER, Neil, SP 20 Zone Industrielle 8 Route de 

Herrlisheim, 67410 Drusenheim, FR 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A24C 5/18 (2006.01)

 B65G 15/08 (2006.01)

 B65G 15/40 (2006.01) 

(11) 63617 B1 

(21) P-2022/0904 (22) 13.12.2017. 

(96) 13.12.2017.   17207023.7 

(97) 06.07.2022.   EP3498111 B   2022/27   DE 

(54) FORMATIRAJUĆA TRAKA 

FORMAT TAPE 

(73) MAX SCHLATTERER GMBH & CO. KG, 

Robert-Bosch-Str. 9, 89542 Herbrechtingen, DE 
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(72) RENNER, Stefan, Untere Str. 1, 89584 Ehingen, 

DE; BEZ, Frank, Helmut-Ginzkey-Weg 5, 73566 

Bartholomä, DE; WAGNER, Andreas, Heidenheimer 

Str. 4, 89564 Nattheim, DE 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A47J 42/06 (2006.01)

 A47J 42/46 (2006.01)

 B02C 2/10 (2006.01)

 B02C 23/00 (2006.01) 

(11) 63611 B1 

(21) P-2022/0899 (22) 12.11.2018. 

(86) WO 12.11.2018.   PCT/CN2018/115046 

(87) WO 03.10.2019.   WO 2019/184378 

(96) 12.11.2018.   18912412.6 

(97) 29.06.2022.   EP3778030 B   2022/26   EN 

(54) AUTOMATSKI MLIN I NJEGOV POSTUPAK 

MLEVENJA 

AUTOMATIC GRINDER AND GRINDING METHOD 

THEREOF 

(73) SHENZHEN ELEMEX TECHNOLOGY, LTD, 

Room 601, Building D7 No. 6, Shaodi Road, Chiwan 

Community Merchants Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong 518000, CN 

(72) LIU, Alex, No. 9400, Building 166 Hillsdale 

Highway Suite, Beaverton, OR 97005, US; LIU, 

Hongjin, Room 601, Building D7 No. 6, Shaodi Road, 

Chiwan Community Merchants Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong 518000, CN 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A47K 13/04 (2006.01) (11) 63602 B1 

(21) P-2022/0897 (22) 03.08.2018. 

(30) CN  21.06.2018.  201810644803 

(96) 03.08.2018.   18187389.4 

(97) 06.07.2022.   EP3586706 B   2022/27   EN 

(54) SISTEM LOCIRANJA TOALETNE ŠOLJE ZA 

SPREČAVANJE ZAKRETANJA TOALETNOG 

SEDIŠTA LEVO I DESNO 

TOILET-BOWL-LOCATING SYSTEM FOR 

PREVENTING TOILET SEAT FROM BEING 

DEVIATED LEFT AND RIGHT 

(73) TAIZHOU ZHONGYI SANITARY WARE CO., 

LTD., Chenbao Industrial Concentration District, 

Xinghua City Jiangsu Province, CN 

(72) YANG, Huiming, Chenbao Industrial Concentration 

District, Xinghua City Jiangsu Province, CN 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

 
 

(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/485 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61P 19/00 (2006.01)

 A61P 19/02 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 37/02 (2006.01)

 A61P 37/06 (2006.01)

 C07K 16/24 (2006.01) 

(11) 63567 B1 

(21) P-2022/0856 (22) 07.01.2011. 

(30) US  08.01.2010.  29322710 P 

(96) 07.01.2011.   20184418.0 

(97) 22.06.2022.   EP3756652 B   2022/25   EN 

(54) STABILIZOVANE FORMULACIJE KOJE 

SADRŽE ANTITELA PROTIV INTERLEUKIN-6 

RECEPTORA (IL-6R) 

STABILIZED FORMULATIONS CONTAINING 

ANTI-INTERLEUKIN-6 RECEPTOR (IL-6R) 

ANTIBODIES 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707, US 

(72) DIX, Daniel, B, 55 Memory Trail, LaGrangeville, 

NY 12540, US; GRAHAM, Kenneth, S., 218 Robbout 

Road, Pleasant Valley, NY 12569, US; KAMEN, 

Douglas, E., 21 Lyndsey Lane, Poughquag, NY 12570, 

US; WALSH, Scott, M., 302 Watch Hill Dr, Tarrytown, 

NY 10591, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/16 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 9/48 (2006.01)

 A61K 31/55 (2006.01)

 A61P 25/08 (2006.01) 

(11) 63587 B1 

(21) P-2022/0881 (22) 13.05.2020. 

(30) HU  14.05.2019.  1900153 

(96) 13.05.2020.   20174336.6 

(97) 29.06.2022.   EP3738584 B   2022/26   EN 

(54) GRANULAT KOJI SADRŽI 

ESLIKARBAZEPIN ACETAT, NJEGOVO 

DOBIJANJE, FARMACEUTSKI PREPARATI 

KOJI GA SADRŽE, I NJIHOVA UPOTREBA 

GRANULATE CONTAINING ESLICARBAZEPINE 

ACETATE, ITS PRODUCTION, 

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS 

CONTAINING IT, AND THEIR USE 

(73) MEDITOP GYÓGYSZERIPARI KORLÁTOLT 

FELELÖSSÉGÜ TÁRSASÁG, Ady Endre utca 1., 2097 

Pilisborosjenö, HU 
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(72) FEKETE, Pál, Csernyus u. 15., 1141 Budapest, HU; 

BAJDIK, János, Huszka Mihály u. 20., 2143 Kistarcsa, 

HU; GÁL, Lívia, Kömény u. 8., 2000 Szentendre, HU; 

ÖSZI, Zsolt, Kiss Ernö  u. 7/A., 2220 Vecsés, HU 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/24 (2006.01)

 A61K 31/4418 (2006.01)

 A61K 31/5377 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 A61P 31/18 (2006.01)

 A61P 43/00 (2006.01) 

(11) 63570 B1 

(21) P-2022/0859 (22) 06.10.2014. 

(30) US  07.10.2013.  201361887574 P 

(96) 06.10.2014.   18179796.0 

(97) 27.07.2022.   EP3421033 B   2022/30   EN 

(54) FORMULACIJA ATAZANAVIRA I 

KOBICISTATA ZA LEČENJE HIV-A 

HIV TREATMENT FORMULATION OF 

ATAZANAVIR AND COBICISTAT 

(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS 

IRELAND UNLIMITED COMPANY, Hinterbergstrasse 

16, 6312 Steinhausen, CH 

(72) KOO, Otilia, May, Yue, c/o Bristol-Myers Squibb 

Company 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 

08903, US; NIKFAR, Faranak, c/o Bristol-Myers Squibb 

Company 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 

08903, US; TAO, Jing, c/o Bristol-Myers Squibb 

Company 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 

08903, US; KOTTALA, Niranjan, Kumar, Flat 502 PVR 

Grand Apt. Simon Nagar Kurmannapalem, AP 530056 

Visakhapatnam, IN; VARIA, Sailesh, A., c/o Bristol-

Myers Squibb Company 1 Squibb Drive, New 

Brunswick, New Jersey 08903, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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 A61K 9/50 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01) 

(11) 63628 B1 

(21) P-2022/0919 (22) 22.08.2019. 

(30) EP  24.08.2018.  18190638 

(86) WO 22.08.2019.   PCT/EP2019/072429 

(87) WO 27.02.2020.   WO 2020/039017 

(96) 22.08.2019.   19765417.1 

(97) 20.07.2022.   EP3840734 B   2022/29   DE 

(54) PELETE SA VIŠESLOJNOM STRUKTUROM 

ZA ODLOŽENO OSLOBAĐANJE AKTIVNOG 

SREDSTVA U DISTALNOM KOLONU 

PELLETS WITH MULTILAYER STRUCTURE FOR 

DELAYED RELEASE OF THE DRUG IN THE 

DISTAL COLON 
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 A61M 15/00 (2006.01)

 A61M 16/00 (2006.01)

 A61M 16/04 (2006.01)

 A61M 16/06 (2006.01)

 A61M 16/14 (2006.01)

 A61M 16/20 (2006.01)

 A61P 3/00 (2006.01)

 A61P 9/04 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01) 

(11) 63629 B1 

(21) P-2022/0941 (22) 10.12.2014. 

(30) AU  11.12.2013.  2013904823 

(86) WO 10.12.2014.   PCT/AU2014/050406 

(87) WO 18.06.2015.   WO 2015/085362 

(96) 10.12.2014.   14868882.3 

(97) 03.08.2022.   EP3079743 B   2022/31   EN 

(54) APARAT 

APPARATUS 

(73) DE MOTU CORDIS PTY. LTD., 10 Mars Street, 

Wilston, Queensland 4051, AU 

(72) FRASER, John, Francis, 10 Mars Street, Wilston, 

Queensland 4051, AU; GREGORY, Shaun, David, 31 

Whittome Esplanade, Murrumba Downs 4503, AU 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  A62B 13/00 (2006.01)

 B01D 46/00 (2006.01) 
(11) 63582 B1 

(21) P-2022/0875 (22) 05.07.2017. 

(86) WO 05.07.2017.   PCT/IL2017/050747 

(87) WO 25.01.2018.   WO 2018/015943 

(96) 05.07.2017.   17830597.5 

(97) 07.09.2022.   EP3484590 B   2022/36   EN 

(54) KOMPAKTNI SISTEM ZA NBH FILTRACIJU 

ZA SKLONIŠTA KOLEKTIVNE ZAŠTITE 

COMPACT NBC FILTRATION SYSTEM FOR 

COLLECTIVE PROTECTION SHELTERS 

(73) BETH-EL ZIKHRON-YA'AKOV INDUSTRIES LTD., 

P.O. Box 166, 1 Avshalom Road, 3095101 Zikhron Yaaqov, IL 

(72) KOEGER, Samuel, 1 Avshalom Road, POB 166, 

3095101 Zikhron Yaaqov, IL; SCHNEIDER, Jonathan, 1 

Avshalom Road, POB 166, 3095101 Zikhron Yaaqov, IL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B01D 45/08 (2006.01) (11) 63607 B1 

(21) P-2022/0902 (22) 02.03.2015. 

(30) AT  07.04.2014.  2602014 

(96) 02.03.2015.   16192585.4 

(97) 20.07.2022.   EP3167948 B   2022/29   DE 

(54) MODUL ZA PREČIŠĆAVANJE 

SEPARATION SYSTEM FOR PAINT OVERSPRAY 

(73) BRAIN FLASH-PATENTENTWICKLUNGS 

GMBH, Bründlangerweg 12, 9900 Lienz, AT 

(72) GAVRAN, Jadranko, Schweizergasse 24, 9900 Lienz, 

AT; EDER, Michael, Bründlangerweg 12, 9900 Lienz, AT 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I, 11000 Beograd 
 

(51)  B05D 3/00 (2006.01)

 B41M 3/14 (2006.01)

 B42D 25/29 (2014.01)

 H01F 7/02 (2006.01)

 H01F 41/16 (2006.01) 

(11) 63633 B1 

(21) P-2022/0882 (22) 20.12.2013. 

(30) EP  09.01.2013.  13150693 

(96) 20.12.2013.   19199514.1 

(97) 17.08.2022.   EP3623058 B   2022/33   EN 
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(54) SLOJEVI OPTIČKIH EFEKATA KOJI 

PRIKAZUJU OPTIČKI EFEKAT ZAVISAN OD 

UGLA GLEDANJA; PROCESI I UREĐAJI ZA 

NJIHOVU PROIZVODNJU; PREDMETI KOJI 

IMAJU SLOJ OPTIČKOG EFEKTA; I NJIHOVA 

UPOTREBA 

OPTICAL EFFECT LAYERS SHOWING A VIEWING 

ANGLE DEPENDENT OPTICAL EFFECT; 

PROCESSES AND DEVICES FOR THEIR 

PRODUCTION; ITEMS CARRYING AN OPTICAL 

EFFECT LAYER; AND USES THEREOF 

(73) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41, 

1008 Prilly, CH 

(72) SCHMID, Mathieu, Rue due l'Académie 3, 1005 

Lausanne, CH; LOGINOV, Evgeny, Avenue de 

Florissant 2, 1020 Renens, CH; DESPLAND, Claude-

Alain, Chemin de la Cure 8, 1008 Prilly, CH; DEGOTT, 

Pierre, Route du Grenet 2, 1073 Mollie-Margot, CH 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd 
 

(51)  B05D 5/08 (2006.01)

 B32B 5/02 (2006.01)

 B32B 5/12 (2006.01)

 B32B 5/16 (2006.01)

 B32B 5/22 (2006.01)

 B32B 5/26 (2006.01)

 B32B 5/30 (2006.01)

 B32B 7/04 (2019.01)

 B32B 7/09 (2019.01)

 B32B 7/12 (2006.01)

 B32B 9/00 (2006.01)

 B32B 9/04 (2006.01)

 B32B 15/14 (2006.01)

 B32B 27/12 (2006.01)

 B32B 27/32 (2006.01)

 B32B 27/36 (2006.01)

 B32B 27/40 (2006.01)

 B32B 29/02 (2006.01)

 F41H 5/02 (2006.01)

 F41H 5/04 (2006.01) 

(11) 63636 B1 

(21) P-2022/0839 (22) 09.09.2015. 

(30) US  31.10.2014.  201462073293 P 

(86) WO 09.09.2015.   PCT/US2015/049076 

(87) WO 06.05.2016.   WO 2016/069118 

(96) 09.09.2015.   15856110.0 

(97) 24.08.2022.   EP3212340 B   2022/34   EN 

(54) MEKI BALISTIČKI OTPORNI PANCIR 

SOFT BALLISTIC RESISTANT ARMOR 

(73) HARDWIRE, LLC, 1947 Clarke Avenue, 

Pocomoke City, MD 21851, US; TUNIS, George C., III, 

12942 Old Bridge Road, Ocean City, MD 21842, US 

(72) TUNIS III, George, C., 12942 Old Bridge Road, 

Ocean City, MD 21842, US; KREMER, Benjamin, J., 

8725 Harmon Landing Road, Snow Hill, MD 21863, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(51)  B08B 1/00 (2006.01) (11) 63618 B1 

(21) P-2022/0909 (22) 20.07.2018. 

(30) EP  24.07.2017.  17182835 

(86) WO 20.07.2018.   PCT/EP2018/069844 

(87) WO 31.01.2019.   WO 2019/020535 

(96) 20.07.2018.   18742802.4 

(97) 29.06.2022.   EP3658071 B   2022/26   FR 

(54) ZUBNA HIGIJENA, UKLJUČUJUĆI 

MIKROKAPSULE 

DENTAL HYGIENE WIPES COMPRISING 

MICROCAPSULES 

(73) BOCHENEK, Stéphane, 45 rue Gabriel Peri,  

91330 Yerres, FR 

(72) GOFFINET, Pierre, 22 allée des Petites Garennes, 

91190 Gif-Sur-Yvette, FR; BOCHENEK, Stéphane, 45 

rue Gabriel Péri, 91330 YERRES, FR 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B21D 22/06 (2006.01)

 B21D 24/04 (2006.01)

 B21D 35/00 (2006.01) 

(11) 63631 B1 

(21) P-2022/0849 (22) 09.05.2018. 

(30) DE  10.05.2017.  102017207934 

DE  22.12.2017.  202017107906 U 

(96) 09.05.2018.   18171616.8 

(97) 06.07.2022.   EP3401032 B   2022/27   DE 

(54) KOMBINOVANI ALAT I POSTUPAK ZA 

PROIZVODNJU KOMPONENTE OD LIMA 

COMPOSITE TOOL AND METHOD FOR 

PRODUCING A SHEET COMPONENT 

(73) LÄPPLE AUTOMOTIVE GMBH, August-Läpple-

Platz 1, 93158 Teublitz, DE 

(72) BAUMANN, Valeri, Konradweg 14/1, 74080 

Heilbronn, DE; HECKMANN, Martin, Dr.-Hoffmann-

Straße 18, 74078 Heilbronn, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd 
 

(51)  B21D 22/20 (2006.01)

 B21D 22/28 (2006.01)

 B21D 22/30 (2006.01)

 B21D 51/26 (2006.01) 

(11) 63606 B1 

(21) P-2022/0900 (22) 05.12.2018. 

(30) EP  05.12.2017.  17205572 

(96) 05.12.2018.   18210547.8 

(97) 24.08.2022.   EP3495060 B   2022/34   EN 

(54) POSTUPAK PROIZVODNJE TELA LIMENKI 

METHOD OF PRODUCING CAN BODIES 

(73) TATA STEEL IJMUIDEN B.V., Wenckebachstraat 

1, 1951 JZ Velsen-Noord, NL 

(72) JIMMINK, Alexander, c/o Tata Steel Nederland 

Technology B.V., Group Intellectual Property Services - 

3G.37 PO Box 10000, 1970 CA IJmuiden, NL; 

KWAKKEL, Henri, c/o Tata Steel Nederland 

Technology B.V., Group Intellectual Property Services - 

3G.37 PO Box 10000, 1970 CA IJmuiden, NL 
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(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B29C 41/14 (2006.01)

 A41D 19/00 (2006.01)

 B05D 1/18 (2006.01)

 B05D 7/02 (2006.01)

 D06N 3/10 (2006.01) 

(11) 63586 B1 

(21) P-2022/0880 (22) 29.05.2019. 

(30) GB  31.05.2018.  201808887 

(86) WO 29.05.2019.   PCT/GB2019/051458 

(87) WO 05.12.2019.   WO 2019/229427 

(96) 29.05.2019.   19730441.3 

(97) 13.07.2022.   EP3802092 B   2022/28   EN 

(54) POSTUPAK ZA IZRADU ODEVNOG 

MATERIJALA, ODEVNI MATERIJAL I ODEVNI 

PREDMET 

METHOD FOR MAKING A GARMENT MATERIAL, 

GARMENT MATERIAL AND GARMENT 

(73) ATG CEYLON (PVT) LIMITED, Phase 2, IPZ, 

Spur Road 7, Katunayake, LK 

(72) ABDEEN, Mohamed, Fazal, The Emperor 32 PSC 

Galle Road, Colombo 3, LK; MENDIS, Sunil, 84/5 

Wijeya Road, Gampaha, LK; GOTH, Andrew, 10573 

Sunset Ridge Drive, San Diego, California 92131, US; 

TAYLOR, John, 5 Cape Street Broseley, Telford, 

Shropshire TF12 5NQ, GB 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B60T 13/68 (2006.01)

 B60T 17/18 (2006.01) 
(11) 63592 B1 

(21) P-2022/0867 (22) 17.07.2019. 

(30) DE  18.07.2018.  102018117403 

(86) WO 17.07.2019.   PCT/EP2019/069228 

(87) WO 23.01.2020.   WO 2020/016289 

(96) 17.07.2019.   19744649.5 

(97) 10.08.2022.   EP3793873 B   2022/32   DE 

(54) SKLOP ZA OGRANIČAVANJE PRITISKA ZA 

UPOTREBU U HIDRAULIČNIM ILI 

PNEUMATSKIM KOČNIM SISTEMIMA 

PRESSURE-LIMITING ASSEMBLY FOR USE IN 

HYDRAULIC OR PNEUMATIC BRAKE SYSTEMS 

(73) SIEMAG TECBERG GMBH, TECBERG park 28, 

Kalteiche, 35708 Haiger, DE 

(72) AUGUST, Sergej, c/o SIEMAG TECBERG GmbH 

TECBERG park 28, 35708 Haiger / Kalteiche, DE; 

STÄRKLOW, Sergei, c/o SIEMAG TECBERG GmbH 

TECBERG park 28, 35708 Haiger / Kalteiche, DE 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 
 

(51)  B61D 17/12 (2006.01)

 B61D 17/18 (2006.01) 
(11) 63577 B1 

(21) P-2022/0829 (22) 26.07.2018. 

(30) DE  07.09.2017.  102017215793 

(86) WO 26.07.2018.   PCT/EP2018/070316 

(87) WO 14.03.2019.   WO 2019/048125 

(96) 26.07.2018.   18753082.9 

(97) 08.06.2022.   EP3649031 B   2022/23   DE 

(54) SKLOP PLAFONA ZA VOZILO I VOZILO SA 

SKLOPOM PLAFONA 

ROOF ASSEMBLY FOR A VEHICLE, AND 

VEHICLE COMPRISING A ROOF ASSEMBLY 

(73) SIEMENS MOBILITY GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 

81739 München, DE 

(72) MOCK, Stefan, Vogelsrath 43A, 41366 

Schwalmtal, DE 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 
 

(51)  B65D 19/32 (2006.01) (11) 63568 B1 

(21) P-2022/0857 (22) 09.05.2019. 

(30) DE  23.05.2018.  202018102877 U 

(96) 09.05.2019.   19173602.4 

(97) 06.07.2022.   EP3572343 B   2022/27   DE 

(54) UPOTREBA PLASTIČNE PALETE 

USE OF A PLASTIC PALLET 

(73) CRAEMER GMBH, Brocker Straße 1, 33442 

Herzebrock-Clarholz, DE 

(72) FINKE, Ralf-Peter, Ahornallee 45, 33330 

Gütersloh, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 

11000 Beograd 
 

(51)  B65D 51/28 (2006.01) (11) 63627 B1 

(21) P-2022/0871 (22) 31.12.2015. 

(86) WO 31.12.2015.   PCT/EP2015/081471 

(87) WO 06.07.2017.   WO 2017/114583 

(96) 31.12.2015.   15823343.7 

(97) 20.07.2022.   EP3397568 B   2022/29   EN 

(54) POSUDA SA PRITISNIM VRHOM 

POKLOPCA KOJI SE VIŠE PUTA UDUBLJUJE 

CONTAINER WITH MULTI DEPRESSIBLE CAP 

PRESS TOP 

(73) TEAMPLAST B.V., Poort van midden Gelderland 

Rood 11, 6666 ZH Heteren, NL 

(72) VERSLUIJS, Richard, Patrick, Witmolen 17, 2645 

GE Delfgauw, NL; VAN AMERONGEN, Gerard, 

Diedenweg 4, 6721 HR Bennekom, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  B65H 19/30 (2006.01) (11) 63590 B1 

(21) P-2022/0769 (22) 13.11.2020. 

(30) IT  18.11.2019.  201900021438 

(96) 13.11.2020.   20207490.2 

(97) 13.07.2022.   EP3822204 B   2022/28   EN 

(54) SKLOP ZA UKLANJANJE JEZGRA IZ 

KOTURA, LINIJA ZA PRERADU KOJA IMA 

NAVEDENI SKLOP I POSTUPAK PROIZVODNJE 

KOTURA BEZ JEZGRA 
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EXTRACTION ASSEMBLY OF A CORE FROM A 

LOG, CONVERTING LINE HAVING SAID 

ASSEMBLY AND METHOD FOR PRODUCING A 

CORELESS LOG 

(73) GAMBINI S.P.A., Via Carducci, 16, 20123 Milano, IT 

(72) LAZZARESCHI, Paolo, V. Castracani Tr. 3 N. 48, 

55100 LUCCA, IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  C01B 25/237 (2006.01)

 C01B 25/238 (2006.01) 
(11) 63588 B1 

(21) P-2022/0885 (22) 05.10.2018. 

(30) US  08.10.2017.  201762569590 P 

(86) WO 05.10.2018.   PCT/US2018/054578 

(87) WO 11.04.2019.   WO 2019/071108 

(96) 05.10.2018.   18865098.0 

(97) 06.07.2022.   EP3691992 B   2022/27   EN 

(54) POSTUPCI ZA UKLANJANJE TEŠKIH 

METALA IZ RASTVORA FOSFORNE KISELINE 

PROCESSES FOR REMOVING HEAVY METALS 

FROM PHOSPHORIC ACID SOLUTIONS 

(73) CYTEC INDUSTRIES INC., 504 Carnegie Center, 

Princeton, NJ 08540, US 

(72) ZHANG, Lei, 65 Glenbrook Road Apt. 6F, 

Stamford, CT 06902, US; QIU, Xueping, 79 Dunn Ave, 

Stamford, CT 06905, US; RAITANI, Rajesh, 1191 

Russellwood Court, Buffalo Grove, IL 60089, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  C02F 11/00 (2006.01)

 C01B 25/28 (2006.01)

 C01B 25/32 (2006.01)

 C01B 25/36 (2006.01)

 C01B 25/37 (2006.01)

 C01F 7/34 (2006.01)

 C01F 7/56 (2006.01)

 C01F 7/74 (2006.01)

 C01F 11/46 (2006.01)

 C01G 1/12 (2006.01)

 C01G 45/00 (2006.01)

 C01G 45/02 (2006.01)

 C01G 49/00 (2006.01)

 C01G 49/02 (2006.01)

 C01G 49/10 (2006.01)

 C01G 49/14 (2006.01)

 C02F 1/66 (2006.01)

 C02F 101/10 (2006.01)

 C05B 11/12 (2006.01)

 C05B 11/16 (2006.01)

 C05F 7/00 (2006.01) 

(11) 63556 B1 

(21) P-2022/0852 (22) 02.05.2014. 

(30) SE  02.05.2013.  1350538 

(96) 02.05.2014.   19204334.7 

(97) 15.06.2022.   EP3623348 B   2022/24   EN 

 

(54) PROIZVODNJA FOSFATNIH JEDINJENJA 

OD MATERIJALA KOJI SADRŽE FOSFOR I 

NAJMANJE JEDNO OD GVOŽĐA I 

ALUMINIJUMA 

PRODUCTION OF PHOSPHATE COMPOUNDS 

FROM MATERIALS CONTAINING PHOSPHORUS 

AND AT LEAST ONE OF IRON AND ALUMINIUM 

(73) EASYMINING SWEDEN AB, Box 952, 191 29 

Sollentuna, SE 

(72) COHEN, Yariv, Sibyllegatan 17B, SE-752 29 

Uppsala, SE; ENFÄLT, Patrik, Nämndemansvägen 32, 

SE-757 52 Uppsala, SE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C04B 7/44 (2006.01) (11) 63626 B1 

(21) P-2022/0943 (22) 06.04.2021. 

(30) DE  08.04.2020.  102020204520 

BE  08.04.2020.  202005227 

(86) WO 06.04.2021.   PCT/EP2021/058930 

(87) WO 14.10.2021.   WO 2021/204797 

(96) 06.04.2021.   21716212.2 

(97) 13.07.2022.   EP3911615 B   2022/28   DE 

(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

CEMENTNOG KLINKERA 

METHOD FOR THE PRODUCTION OF CEMENT 

CLINKER 

(73) THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 

AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE 

(72) WILLMS, Eike, Petra-Kelly-Str. 17, 44309 

Dortmund, DE; MAIER, Oliver, Anton-Aulke-Str. 57, 

48167 Münster, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  C04B 28/18 (2006.01)

 C04B 40/02 (2006.01)

 C04B 111/28 (2006.01) 

(11) 63593 B1 

(21) P-2022/0730 (22) 22.05.2019. 

(96) 22.05.2019.   19175953.9 

(97) 06.07.2022.   EP3741734 B   2022/27   DE 

(54) GRAĐEVINSKA PLOČA VISOKE 

OTPORNOSTI NA VATRU 

BUILDING PANEL WITH HIGH FIRE RESISTANCE 

(73) KNAUF AQUAPANEL GMBH, Kipperstrasse 19, 

44147 Dortmund, DE 

(72) KOSLOWSKI, Thomas, Schützengrund 3, 44227 

Dortmund, DE; SCHWIEBACHER, Werner, 

Everhardstraße 47, 50823 Köln, DE; MARTIN, Kai, 

Wacholderstraße 4, 44225 Dortmund, DE; NAURATH, 

Bert, Nöckerstraße 6, 44879 Bochum, DE; 

KLÖCKENER, Albert, Schützenstraße 144, 44147 

Dortmund, DE 

(74) ŠUNDERIĆ, Bojan, Terazije 29, 11000 Beograd 
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(51)  C05G 3/00 (2020.01)

 C05D 1/00 (2006.01)

 C05D 3/00 (2006.01)

 C05D 5/00 (2006.01)

 C05F 11/00 (2006.01)

 C05G 5/12 (2020.01)

 C05G 5/40 (2020.01) 

(11) 63576 B1 

(21) P-2022/0823 (22) 27.08.2015. 

(30) GB  30.09.2014.  201417290 

(86) WO 27.08.2015.   PCT/GB2015/052476 

(87) WO 07.04.2016.   WO 2016/051130 

(96) 27.08.2015.   15757552.3 

(97) 22.06.2022.   EP3201160 B   2022/25   EN 

(54) POSTUPAK PELETIRANJA KORIŠĆENJEM 

SKROBA 

PELLETISING PROCESS USING STARCH 

(73) ANGLO AMERICAN WOODSMITH LIMITED, 

17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA, GB 

(72) FARNWORTH, Steve, 28 Gisborne Close, 

Mickleover Derbyshire DE3 9LU, GB; EVANS, Mike, 

15 Oriel Street, Stoke on Trent Staffordshire ST4 7HG, 

GB; EVANS, Jim, 15 Oriel Street, Stoke on Trent 

Staffordshire ST4 7HG, GB 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07C 29/60 (2006.01)

 B01J 23/30 (2006.01)

 B01J 23/652 (2006.01)

 B01J 27/188 (2006.01)

 B01J 35/10 (2006.01)

 B01J 37/00 (2006.01)

 B01J 37/02 (2006.01)

 C07C 31/10 (2006.01) 

(11) 63599 B1 

(21) P-2022/0811 (22) 28.02.2019. 

(30) AT  28.02.2018.  501732018 

(86) WO 28.02.2019.   PCT/AT2019/060065 

(87) WO 06.09.2019.   WO 2019/165486 

(96) 28.02.2019.   19710577.8 

(97) 03.08.2022.   EP3759065 B   2022/31   DE 

(54) POSTUPAK ZA KATALITIČKU 

KONVERZIJU GLICEROLA U PROPANOL 

METHOD FOR THE CATALYTIC CONVERSION OF 

GLYCEROL TO PROPANOL 

(73) OMV DOWNSTREAM GMBH, Trabrennstrasse 6-

8, 1020 Wien, AT 

(72) SCHÖFFL, Paul, Gaisbacher Straße 36 D/11, 4210 

Gallneukirchen, AT 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd 
 

(51)  C07C 51/44 (2006.01)

 C07C 51/48 (2006.01)

 C07C 53/08 (2006.01) 

(11) 63644 B1 

(21) P-2022/0944 (22) 02.10.2015. 

(86) WO 02.10.2015.   PCT/US2015/053867 

(87) WO 06.04.2017.   WO 2017/058264 

(96) 02.10.2015.   15782172.9 

(97) 03.08.2022.   EP3356321 B   2022/31   EN 

(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU SIRĆETNE 

KISELINE RECIKLIRANJEM VODE 

PROCESS TO PRODUCE ACETIC ACID WITH 

RECYCLE OF WATER 

(73) CELANESE INTERNATIONAL 

CORPORATION, 222 W. Las Colinas Blvd., Suite 

900N, Irving, TX 75039, US 

(72) SHAVER, Ronald, D., 16415 Heather Bend Court, 

Houston, Texas 77059, US; LIU, Yaw-Hwa, 3610 

Belmont Shore Court, Missouri City, Texas 77459, US; 

SCATES, Mark, O., 18117 Sandy Cove, Houston,  

Texas 77058, US 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  C07D 215/42 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01) 
(11) 63575 B1 

(21) P-2022/0810 (22) 29.07.2015. 

(30) WO  12.08.2014.  PCT/NL2014/050556 

(86) WO 29.07.2015.   PCT/NL2015/050555 

(87) WO 18.02.2016.   WO 2016/024858 

(96) 29.07.2015.   15767345.0 

(97) 22.06.2022.   EP3180314 B   2022/25   EN 

(54) POSTUPAK ZA PRIPREMU SINTETIČKIH 

INTERMEDIJERA ZA PRIPREMU 

TETRAHIDROHINOLINSKIH DERIVATA 

PROCESS FOR PREPARING SYNTHETIC 

INTERMEDIATES FOR PREPARING 

TETRAHYDROQUINOLINE DERIVATIVES 

(73) NEWAMSTERDAM PHARMA B.V., Gooimeer 2-

35, 1411 DC Naarden, NL 

(72) FORD, John, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, NL; 

SEERDEN, Johannes, Paulus, Gerardus, Minervum 

7061, 4817 ZK Breda, NL; LEDRU, Amandine, 

Minervum 7061, 4817 ZK Breda, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 215/48 (2006.01)

 A61K 31/47 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63559 B1 

(21) P-2022/0853 (22) 26.08.2015. 

(30) JP  28.08.2014.  2014174062 

JP  25.02.2015.  2015034729 

(96) 26.08.2015.   19151846.3 

(97) 10.08.2022.   EP3524595 B   2022/32   EN 

(54) DERIVAT HINOLINA VELIKE ČISTOĆE I 

POSTUPAK ZA NJEGOVU PROIZVODNJU 

HIGH-PURITY QUINOLINE DERIVATIVE AND 

METHOD FOR MANUFACTURING SAME 

(73) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 4-6-10 

Koishikawa Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP 

(72) NAKAMURA, Taiju, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima 

Plant 22 Sunayama Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP; 
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ABE, Taichi, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima Plant 22 

Sunayama Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP; 

MIYASHITA, Yusuke, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima 

Plant 22 Sunayama Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP; 

KURODA, Hirofumi, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima Plant 

22 Sunayama Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP; 

AYATA, Yusuke, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima Plant 22 

Sunayama Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP; AKAO, 

Atsushi, c/o EISAI Co. Ltd. Kashima Plant 22 Sunayama 

Kamisu-shi, Ibaraki, 314-0255, JP 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  C07D 401/06 (2006.01) (11) 63566 B1 

(21) P-2022/0851 (22) 17.03.2016. 

(30) US  19.03.2015.  201562135682 P 

(86) WO 17.03.2016.   PCT/US2016/022858 

(87) WO 22.09.2016.   WO 2016/149486 

(96) 17.03.2016.   16765738.6 

(97) 22.06.2022.   EP3271347 B   2022/25   EN 

(54) ANTIFUNGALNA JEDINJENJA I PROCESI 

IZRADE 

ANTIFUNGAL COMPOUNDS AND PROCESSES 

FOR MAKING 

(73) MYCOVIA PHARMACEUTICALS, INC., 4721 

Emperor Boulevard Suite 220, Durham 27703, US 

(72) HOEKSTRA, William, J., 7 Treviso Place, Durham, 

NC 27707, US; WIRTH, David, Dale, 5906 Tarleton 

Drive, Oak Ridge, NC 27310, US; EHIWE, Tracy, 

Johnson Matthey Plc. Pharmorphix Fine Chemicals 

Division 250 Cambridge Science Park, Milton Road, 

Cambridge CB4 0WE, GB; BONNAUD, Thierry, 

Johnson Matthey Plc. Pharmorphix Fine Chemicals 

Division 250 Cambridge Science Park, Milton Road, 

Cambridge CB4 0WE, GB 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 401/10 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01) 

(11) 63604 B1 

(21) P-2022/0860 (22) 01.06.2017. 

(30) US  01.06.2016.  201662344059 P 

GB  01.06.2016.  201609607 

(86) WO 01.06.2017.   PCT/GB2017/051579 

(87) WO 07.12.2017.   WO 2017/208005 

(96) 01.06.2017.   17728614.3 

(97) 13.07.2022.   EP3464265 B   2022/28   EN 

(54) POLIMORFI N-[(3-FLUORO-4-

METOKSIPIRIDIN-2-IL)METIL]-3-

(METOKSIMETIL)-1-({4-[2-OKSOPIRIDIN-1-

IL)METIL]FENIL}METIL)PIRAZOL-4-

KARBOKSAMIDA KAO INHIBITORI 

KALIKREINA 

 

 

 

POLYMORPHS OF N-[(3-FLUORO-4-

METHOXYPYRIDIN-2-YL)METHYL]-3-

(METHOXYMETHYL)-1-({4-[2-OXOPYRIDIN-1-

YL)METHYL]PHENYL}METHYL)PYRAZOLE-4-

CARBOXAMIDE AS KALLIKREIN INHIBITORS 

(73) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED, 

Porton Science Park, Bybrook Road, Porton Down, 

Wiltshire SP4 0BF, GB 

(72) BEATON, Haydn, 1 Bayliss Close, Quorn 

Loughborough LE12 8PF, GB; CROWE, David, 

Malcolm, 5 Boulton Road, Reading RG2 0NH, GB; 

EDWARDS, Hannah, Joy, c/o Kalvista Pharmaceuticals 

Limited Building 227 Tetricus Science Park, Porton 

Down Salisbury SP4 0JQ, GB; GRIFFITHS-HAYNES, 

Nicholas, James, 24 Brookside Avenue Pailton, 

Warwickshire CV23 0QG, GB 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 471/14 (2006.01) 

(11) 63603 B1 

(21) P-2022/0898 (22) 17.04.2018. 

(30) US  18.04.2017.  201762486965 P 

US  14.10.2017.  201762572417 P 

(86) WO 17.04.2018.   PCT/CN2018/083268 

(87) WO 25.10.2018.   WO 2018/192462 

(96) 17.04.2018.   18787582.8 

(97) 24.08.2022.   EP3612531 B   2022/34   EN 

(54) SREDSTVA ZA INDUKCIJU APOPTOZE 

APOPTOSIS-INDUCING AGENTS 

(73) SHANGHAI FOCHON PHARMACEUTICAL 

CO., LTD., Room 512 Building A No. 1289 Yishan 

Road, Shanghai 200233, CN; FOCHON 

PHARMACEUTICALS, LTD., No. 565 Tushan Road, 

Nan'an District, Chongqing 400061, CN 

(72) LIU, Hongbin, 565 Tushan Road Nan'an District, 

Chongqing 400061, CN; RONG, Yue, 565 Tushan Road 

Nan'an District, Chongqing 400061, CN; ZHANG, 

Huajie, 565 Tushan Road Nan'an District, Chongqing 

400061, CN; CHEN, Zhifang, 565 Tushan Road Nan'an 

District, Chongqing 400061, CN; TAN, Rui, 565 Tushan 

Road Nan'an District, Chongqing 400061, CN; HE, 

Chengxi, 565 Tushan Road Nan'an District, Chongqing 

400061, CN; LI, Zhifu, 565 Tushan Road Nan'an 

District, Chongqing 400061, CN; ZHOU, Zuwen, 565 

Tushan Road Nan'an District, Chongqing 400061, CN; 

TAN, Haohan, 565 Tushan Road Nan'an District, 

Chongqing 400061, CN; RAN, Kai, 565 Tushan Road 

Nan'an District, Chongqing 400061, CN; WANG, 

Xianlong, 565 Tushan Road Nan'an District, Chongqing 

400061, CN; ZOU, Zongyao, 565 Tushan Road Nan'an 

District, Chongqing 400061, CN; JIANG, Lihua, 565 

Tushan Road Nan'an District, Chongqing 400061, CN; 

LIU, Yanxin, 565 Tushan Road Nan'an District, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

29 

Chongqing 400061, CN; ZHAO, Xingdong, 565 Tushan 

RoadNan'an District, Chongqing 400061, CN; WANG, 

Weibo, 62 Sanders Ranch Road, Moraga CA 94556, US; 

FU, Jiemin, 2 Yangliu Road, Bldg FYubei District, 

Chongqing 401121, CN 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61K 31/53 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 63623 B1 

(21) P-2022/0931 (22) 13.12.2018. 

(30) IN  13.12.2017.  201721044886 

IN  02.07.2018.  201821024634 

IN  23.10.2018.  201821040029 

(86) WO 13.12.2018.   PCT/IB2018/060015 

(87) WO 20.06.2019.   WO 2019/116302 

(96) 13.12.2018.   18836520.9 

(97) 06.07.2022.   EP3724190 B   2022/27   EN 

(54) SUPSTITUISANA BICIKLIČNA 

HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA KAO 

INHIBITORI PRMT5 

SUBSTITUTED BICYCLIC HETEROCYCLIC 

COMPOUNDS AS PRMT5 INHIBITORS 

(73) LUPIN LIMITED, Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off 

Western Express Highway, Santacruz (East) 

Maharashtra, Mumbai 400 055, IN 

(72) NAIR, Prathap, Sreedharan, Lupin Limited 

(Research Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka 

Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN; GUDADE, 

Ganesh, Bhausaheb, Lupin Limited (Research Park), 

46A, 47A, Village, Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 

Pune 412115, IN; SETHI, Sachin, Lupin Limited 

(Research Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka 

Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN; LAGAD, Dipak, 

Raychand, Lupin Limited (Research Park), 46A, 47A, 

Village, Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, Pune 

412115, IN; PAWAR, Chetan, Sanjay, Lupin Limited 

(Research Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka 

Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN; TRYAMBAKE, 

Mahadeo, Bhaskar, Lupin Limited (Research Park), 46A, 

47A, Village, Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, Pune 

412115, IN; KULKARNI, Chaitanya, Prabhakar, Lupin 

Limited (Research Park), 46A, 47A, Village, Nande 

Taluka Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN; 

HAJARE, Anil, Kashiram, Lupin Limited (Research 

Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka Mulshi, 

Maharashtra, Pune 412115, IN; GORE, Balasaheb, 

Arjun, Lupin Limited (Research Park), 46A, 47A, 

Village, Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, Pune 

412115, IN; KULKARNI, Sanjeev, Anant, K52, B801, 

Karve Nagar Maharashtra, Pune 411052, IN; 

SINDKHEDKAR, Milind, Dattatraya, Lupin Limited 

(Research Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka 

Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN; PALLE, 

Venkata, P., Lupin Limited (Research Park), 46A, 47A, 

Village, Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, Pune 

412115, IN; KAMBOJ, Rajender, Kumar, Lupin Limited 

(Research Park), 46A, 47A, Village, Nande Taluka 

Mulshi, Maharashtra, Pune 412115, IN 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/343 (2006.01)

 A61K 31/429 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61K 31/4985 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 19/06 (2006.01)

 C07D 307/80 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 513/04 (2006.01) 

(11) 63572 B1 

(21) P-2022/0866 (22) 15.11.2017. 

(30) CN  16.11.2016.  201611008935 

CN  13.11.2017.  201711115037 

(86) WO 15.11.2017.   PCT/CN2017/111013 

(87) WO 24.05.2018.   WO 2018/090921 

(96) 15.11.2017.   17872538.8 

(97) 06.07.2022.   EP3543240 B   2022/27   EN 

(54) URAT1 INHIBITOR I NJEGOVA UPOTREBA 

URAT1 INHIBITOR AND USE THEREOF 

(73) JIANGSU ATOM BIOSCIENCE AND 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., Suite 401, Building 

C31, Biomedical Industry Park 218 Xinghu Street, 

Suzhou Industrial Park China (Jiangsu) Pilot Free Trade 

Zone-Suzhou Area, Suzhou City, Jiangsu Province, 

215123, CN 

(72) SHI, Dongfang, Building 18, 99 Jing 15 Road, 

Dingmao, Xinqu, Zhenjiang, Jiangsu 212009, CN; FU, 

Changjin, Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, 

Xinqu, Zhenjiang, Jiangsu 212009, CN; CHENG, Xi, 

Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 

Zhenjiang, Jiangsu 212009, CN; ZHU, Jianghua, 

Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 

Zhenjiang, Jiangsu 212009, CN; GU, Jie, Building 18, 

99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, Zhenjiang, Jiangsu 

212009, CN 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 497/14 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63557 B1 

(21) P-2022/0794 (22) 30.03.2018. 

(30) EP  30.03.2017.  17163781 

US  29.09.2017.  201762565281 P 

EP  29.09.2017.  17194084 

AR  28.03.2018.  P180100778 

(86) WO 30.03.2018.   PCT/EP2018/058301 

(87) WO 04.10.2018.   WO 2018/178338 

(96) 30.03.2018.   18716193.0 
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(97) 25.05.2022.   EP3601296 B   2022/21   EN 

(54) DERIVATI 2-OKSO-TIAZOLA KAO 

INHIBITORI A2A I JEDINJENJA ZA UPOTREBU 

U LEČENJU KANCERA 

2-OXO-THIAZOLE DERIVATIVES AS A2A 

INHIBITORS AND COMPOUNDS FOR USE IN THE 

TREATMENT OF CANCERS 

(73) ITEOS BELGIUM SA, Rue des Frères Wright 29, 

6041 Gosselies, BE 

(72) CROSIGNANI, Stefano, Rue Collet 8, 1800 Vevey, 

CH; GOMES, Bruno, 27 rue de Paris, 68330 Huningue, 

FR; HOUTHUYS, Erica, 91 rue de la Houille, 7850 

Petit-Enghien, BE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 519/00 (2006.01)

 A61K 31/437 (2006.01)

 A61K 31/4985 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 63612 B1 

(21) P-2022/0854 (22) 30.12.2010. 

(30) WO  31.12.2009.  PCT/CN2009/076321 

(96) 30.12.2010.   20199091.8 

(97) 06.07.2022.   EP3795573 B   2022/27   EN 

(54) NEKI TRIAZOLOPIRAZINI, NJIHOVE 

KOMPOZICIJE I POSTUPCI NJIHOVOG 

KORIŠĆENJA 

CERTAIN TRIAZOLOPYRAZINES, 

COMPOSITIONS THEREOF AND METHODS OF 

USE THEREFOR 

(73) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED, 720 Cai 

Lun Road Building 4, Pudong, Shanghai 201203, CN 

(72) SU, Wei-Guo, HUTCHISON MEDIPHARMA 

LTD 720 Cai Lun Road Building 4, Pudong, Shanghai 

201203, CN; JIA, Hong, HUTCHISON MEDIPHARMA 

LTD 720 Cai Lun Road Building 4, Pudong, Shanghai 

201203, CN; DAI, Guangxiu, HUTCHISON 

MEDIPHARMA LTD 720 Cai Lun Road Building 4, 

Pudong, Shanghai 201203, CN 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  C07F 7/18 (2006.01)

 C08K 5/548 (2006.01)

 C08L 9/06 (2006.01) 

(11) 63619 B1 

(21) P-2022/0917 (22) 16.07.2019. 

(30) DE  30.07.2018.  102018212672 

DE  23.08.2018.  102018214229 

(86) WO 16.07.2019.   PCT/EP2019/069055 

(87) WO 06.02.2020.   WO 2020/025309 

(96) 16.07.2019.   19742168.8 

(97) 07.09.2022.   EP3830095 B   2022/36   DE 

(54) TIOETARSILANI, POSTUPAK ZA NJIHOVU 

PROIZVODNJU I NJIHOVA UPOTREBA 

 

THIOETHER SILANES, METHOD FOR THE 

PRODUCTION THEREOF, AND USE THEREOF 

(73) EVONIK OPERATIONS GMBH, Rellinghauser 

Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

(72) KÖPFER, Alexander, Dorfmattenweg 3, 79872 

Bernau im Schwarzwald, DE; ROSENSTINGL, 

Sebastian, Wallbrunnstraße 60, 79539 Lörrach, DE; 

MAYER, Stefanie, Müssmattstr. 14, 79618 Rheinfelden, 

DE; RÖBEN, Caren, Holunderweg 33, 45133 Essen, 

DE; KUFELT, Olga, Stephansplatz 12a, 30171 

Hannover, DE; JÜRGENS, Hannes, Strassburger Strasse 

6, 53332 Bornheim, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  C07K 14/47 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01)

 C07K 14/82 (2006.01) 

(11) 63561 B1 

(21) P-2022/0828 (22) 18.11.2016. 

(30) US  20.11.2015.  201562258134 P 

(86) WO 18.11.2016.   PCT/US2016/062865 

(87) WO 26.05.2017.   WO 2017/087857 

(96) 18.11.2016.   16867262.4 

(97) 15.06.2022.   EP3377516 B   2022/24   EN 

(54) KOMPOZICIJA ZA LEČENJE RAKA 

COMPOSITION FOR TREATING CANCER 

(73) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER 

CENTER, Office of Industrial Affairs 1275 York 

Avenue, New York, NY 10065, US 

(72) SCHEINBERG, David, A., 417 East 68th, 19th 

floor, New York, New York 10065, US 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  C07K 14/54 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/127 (2006.01)

 A61K 38/17 (2006.01)

 A61K 38/20 (2006.01)

 A61K 48/00 (2006.01)

 C07K 14/545 (2006.01)

 C07K 14/705 (2006.01) 

(11) 63625 B1 

(21) P-2022/0929 (22) 18.05.2017. 

(30) US  18.05.2016.  201662338467 P 

US  18.05.2016.  201662338483 P 

US  18.05.2016.  201662338496 P 

US  18.05.2016.  201662338506 P 

US  04.10.2016.  201662404173 P 

US  04.10.2016.  201662404175 P 

US  31.10.2016.  201662415424 P 

US  23.12.2016.  201662438942 P 

US  23.12.2016.  201662438945 P 

US  07.01.2017.  201762443693 P 

US  16.03.2017.  201762472513 P 

US  01.04.2017.  201762480400 P 

(86) WO 18.05.2017.   PCT/US2017/033395 
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(87) WO 23.11.2017.   WO 2017/201325 

(96) 18.05.2017.   17727999.9 

(97) 06.07.2022.   EP3458474 B   2022/27   EN 

(54) KOMBINACIJE IRNK KOJE KODIRAJU 

IMUNOMODULIRAJUĆE POLIPEPTIDE I 

NJIHOVA UPOTREBA 

COMBINATIONS OF MRNAS ENCODING IMMUNE 

MODULATING POLYPEPTIDES AND USES 

THEREOF 

(73) MODERNATX, INC., 200 Technology Square, 

Cambridge, MA 02139, US 

(72) FREDERICK, Joshua, 53 Monument Ave., 

Charlestown, MA 02129, US; HEWITT, Susannah, 100 

Paul Gore Street 3, Jamaica Plain, MA 02130, US; BAI, 

Ailin, 63 Faxon Street, Newton, MA 02458, US; HOGE, 

Stephen, 66 Summit Ave, Brookline, MA 02446, US; 

PRESNYAK, Vladimir, 123 Webster Ave 3, Cambridge, 

MA 02141, US; MCFADYEN, lAIN, 11 Amherst Street, 

Arlington, MA 02174, US; BENENATO, Kerry, 415 

Lincoln Road, Sudbury, MA 01776, US; 

KUMARASINGHE, Ellalahewage, Sathyajith, 15 

Littleton Road, 4B, Harvard, MA 01451, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07K 14/725 (2006.01)

 C07K 14/82 (2006.01) 
(11) 63615 B1 

(21) P-2022/0894 (22) 31.07.2017. 

(30) US  02.08.2016.  201662369883 P 

(86) WO 31.07.2017.   PCT/US2017/044615 

(87) WO 08.02.2018.   WO 2018/026691 

(96) 31.07.2017.   17749580.1 

(97) 06.07.2022.   EP3494133 B   2022/27   EN 

(54) ANTI-KRAS-G12D T ĆELIJSKI RECEPTORI 

ANTI-KRAS-G12D T CELL RECEPTORS 

(73) THE U.S.A. AS REPRESENTED BY THE 

SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES, Office of Technology Transfer, 

National Institutes of Health, 6701 Rockledge Drive, 

Suite 700, MSC 7788, Bethesda, MD 20892-7788, US 

(72) TRAN, Eric, 1650 NE 32nd Avenue Apt 312, 

Portland Oregon 97232, US; LU, Yong-Chen, 1620 East 

Jefferson Apt 111, Rockville Maryland 20852, US; 

ROBBINS, Paul, F., 7907 Glendale Road, Chevy Chase 

Maryland 20815, US; ROSENBERG, Steven, A., 10104 

Iron Gate Road, Potomac Maryland 20854, US; 

ZHENG, Zhili, 301 Alderwood Drive, Gaithersburg 

Maryland 20878, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  
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 B29C 64/20 (2017.01) 
(11) 63634 B1 

(21) P-2022/0896 (22) 03.05.2019. 

(30) IT  04.05.2018.  201800005065 

(86) WO 03.05.2019.   PCT/IB2019/053625 

(87) WO 07.11.2019.   WO 2019/211803 

(96) 03.05.2019.   19727513.4 

(97) 29.06.2022.   EP3788187 B   2022/26   EN 

(54) KOMBINOVANI APARAT ZA 

ELEKTROPREDENJE I MIKROEKSTRUZIJU 

A COMBINED ELECTROSPINNING AND 

MICROEXTRUSION APPARATUS 

(73) BIO3DPRINTING S.R.L., Via Luca Signorelli 6-8, 

Barberino Tavernelle, 50028 Tavernelle Val di Pesa (FI), IT 

(72) VOZZI, Giovanni, Via Sant'Agostino 102, 56121 

Pisa, IT; DE ACUTIS, Aurora, , 57128 Livorno, IT; DE 

MARIA, Carmelo, , 56125 Pisa, IT; PACETTA, 

Guglielmo, Via Francesco Caporale 12, 88060 Badolato 

(Catanzaro), IT 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  E02F 5/10 (2006.01)

 E02F 5/08 (2006.01)

 E02F 5/12 (2006.01)

 E02F 5/14 (2006.01) 

(11) 63614 B1 

(21) P-2022/0832 (22) 18.08.2017. 

(30) AT  08.09.2016.  507972016 

(96) 18.08.2017.   19198557.1 

(97) 20.07.2022.   EP3623533 B   2022/29   DE 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA POLAGANJE 

KABLOVA 

CABLE HANDLING APPARATUS AND METHOD 

(73) LAYJET MICRO-ROHR 

VERLEGEGESELLSCHAFT M.B.H., Ebersdorf 230, 

8273 Ebersdorf, AT 

(72) DUNST, Wolfgang, Panoramagasse 186/1, 8224 

Kaindorf, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  E04C 2/36 (2006.01)

 B31F 1/07 (2006.01)

 B31F 1/30 (2006.01)

 E04C 2/32 (2006.01) 

(11) 63584 B1 

(21) P-2022/0861 (22) 10.04.2018. 

(30) IN  24.05.2017.  201741018271 

(86) WO 10.04.2018.   PCT/IN2018/050205 

(87) WO 29.11.2018.   WO 2018/216028 

(96) 10.04.2018.   18805541.2 

(97) 29.06.2022.   EP3631115 B   2022/26   EN 

(54) TALASASTI GRAĐEVINSKI ELEMENT, 

UREĐAJ ZA NJEGOVU IZRADU I NAČIN 

PROIZVODNJE 
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A CORRUGATED CONSTRUCTION ELEMENT, 

APPARATUS FOR PRODUCING SUCH AND 

METHOD OF MANUFACTURE 

(73) SAINT-GOBAIN PLACO, Tour Saint-Gobain 12 

place de l'Iris, 92400 Courbevoie, FR 

(72) DASH, Girish, Evershine EMP-03 Flat No.402 

Thakur Village Near Bank of Baroda Kandivali East, 

Mumbai - 400101 Maharashtra, IN; SHINDE, 

Shailendra, Sampada CHS Building No-48A/503 Nehru 

Nagar Kurla(E), Mumbai - 400024 Maharashtra, IN; 

AHMED, Rizwan, 802 A wing Building No-5 HDIL 

Opp Kohinoor Hospital Kurla (west), Mumbai-400070 

Maharashtra, IN 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Beograd 
 

(51)  E06B 3/54 (2006.01)

 E06B 3/263 (2006.01) 
(11) 63616 B1 

(21) P-2022/0883 (22) 15.01.2018. 

(30) GR  13.01.2017.  20170100009 

(86) WO 15.01.2018.   PCT/GR2018/000002 

(87) WO 19.07.2018.   WO 2018/130862 

(96) 15.01.2018.   18708467.8 

(97) 22.06.2022.   EP3568560 B   2022/25   EN 

(54) POLUNEVIDLJIVA KOMBINACIJA ZA 

KLIZNA VRATA KOJA OMOGUĆAVA 

NEOMETANI PROLAZ 

SEMI-INVISIBLE COMBINATION FOR SLIDING 

DOORS WHICH ALLOWS THE UNHINDERED 

PASSAGE 

(73) ORAMA MINIMAL FRAMES LTD, Germanikos 

Dromos, 20 300 Loutraki Attikis, GR 

(72) TSIMBIKOS, Georgios, Terma Tinou, 20 300 

Loutraki Attikis, GR 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  F03G 7/08 (2006.01)

 F03G 3/08 (2006.01) 
(11) 63598 B1 

(21) P-2020/0825 (22) 14.07.2020. 

(43) 31.01.2022. 

(54) OSCILATORNI MOTOR 

OSCILLATING MOTOR 

(73) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070 Novi Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladisnkih brigada 

168/21, 11070 Novi Beograd, RS 
 

(51)  G01M 3/24 (2006.01)

 G01M 5/00 (2006.01) 
(11) 63560 B1 

(21) P-2022/0800 (22) 14.11.2018. 

(30) IT  15.11.2017.  201700130593 

(86) WO 14.11.2018.   PCT/EP2018/081245 

(87) WO 23.05.2019.   WO 2019/096854 

(96) 14.11.2018.   18799561.8 

(97) 03.08.2022.   EP3710804 B   2022/31   EN 

(54) SISTEM I POSTUPAK DALJINSKOG 

NADZORA INTEGRITETA CEVI POD 

PRITISKOM POMOĆU VIBROAKUSTIČNIH 

IZVORA 

SYSTEM AND METHOD OF REMOTE 

MONITORING OF THE INTEGRITY OF 

PRESSURISED PIPES BY MEANS OF 

VIBROACOUSTIC SOURCES 

(73) ENI S.P.A., Piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma, IT 

(72) GIUNTA, Giuseppe, Via Enrico Fermi 2C, 20097 

San Donato Milanese (MI), IT; BERNASCONI, 

Giancarlo, Via Premuda 5 Bis, 21046 Malnate (VA), IT; 

SIGNORI, Massimo, Via S. Angeletti 65/F, 24025 

Gazzaniga (BG), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  H01R 43/28 (2006.01) (11) 63637 B1 

(21) P-2022/0916 (22) 10.02.2020. 

(96) 10.02.2020.   20156382.2 

(97) 31.08.2022.   EP3863130 B   2022/35   DE 

(54) UREĐAJ ZA OBRADU KABLOVA SA 

ODVOJENIM SKLADIŠTEM ZA KABLOVE 

CABLE PROCESSING MACHINE WITH SEPARATE 

CABLE INSTALLATION 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,  

6036 Dierikon, CH 

(72) VIVIROLI, Stefan, Schiltmatthalde 25,  

6048 Horw, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H02K 15/06 (2006.01) (11) 63578 B1 

(21) P-2022/0863 (22) 08.07.2016. 

(30) IT  20.07.2015.  UB20152330 

(86) WO 08.07.2016.   PCT/IB2016/054104 

(87) WO 26.01.2017.   WO 2017/013523 

(96) 08.07.2016.   16753473.4 

(97) 31.08.2022.   EP3326274 B   2022/35   EN 

(54) POSTUPAK I APARATURA ZA UMETANJE 

SKLOPOVA TALASASTIH KALEMOVA U 

PROREZE JEZGARA DINAMOELEKTRIČNIH 

MAŠINA 

METHOD AND APPARATUS FOR INSERTING 

UNDULATED COIL ASSEMBLIES IN THE SLOTS 

OF CORES OF DYNAMOELECTRIC MACHINES 

(73) ATOP S.P.A., Strada S. Appiano, 8/A, 50028 

Barberino Tavarnelle (FI), IT 

(72) PONZIO, Massimo, Via San Filippo 19, Barberino 

Val d'Elsa (FI), IT; CORBINELLI, Rubino, Piazza 

Marzabotto 5 Loc. Staggia, 53036 Poggibonsi (SI), IT; 

ROSSI, Federico, Via Friuli 5, 01100 Viterbo, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  H04W 40/24 (2009.01)

 H04L 12/28 (2006.01)

 H04W 8/26 (2009.01)

 H04W 48/00 (2009.01) 

(11) 63597 B1 

(21) P-2016/0585 (22) 21.07.2016. 

(43) 31.01.2018. 

(54) POSTUPAK OBEZBEĐIVANJA 

NEPREKIDNE KOMUNIKACIONE SESIJE U 

HETEROGENIM MOBILNIM MREŽAMA 

METHOD OF PROVIDING SEAMLESS 

COMMUNICATION IN HETEROGENOUS MOBILE 

NETWORKS 

(73) BOJOVIĆ, Petar, Ivice Devčića 18a, 11030 

Beograd, RS; BOJOVIĆ, Živko, Slavka Rodića 13/II, 

11090 Rakovica, RS; ŠENK, Vojin, Bulevar Mihajla 

Pupina 18, 21000 Novi Sad, RS 

(72) BOJOVIĆ, Petar, Ivice Devčića 18a, 11030 

Beograd, RS; BOJOVIĆ, Živko, Slavka Rodića 13/II, 

11090 Rakovica, RS; ŠENK, Vojin, Bulevar Mihajla 

Pupina 18, 21000 Novi Sad , R 
 

(51)  H05B 45/12 (2020.01)

 H05B 45/50 (2020.01) 
(11) 63645 B1 

(21) P-2022/0947 (22) 14.12.2015. 

(30) DE  23.12.2014.  102014119623 

(96) 14.12.2015.   15199957.0 

(97) 13.07.2022.   EP3038433 B   2022/28   DE 

(54) LED SVETLOSNI MODUL, SIGNALNO 

SVETLO SA TAKVIM SVETLOSNIM 

MODULOM, KAO I POSTUPAK RADA TAKVOG 

SVETLOSNOG MODULA 

LED LIGHT MODULE, SIGNAL LIGHT WITH SUCH 

A LIGHT MODULE AND METHOD FOR 

OPERATING SUCH A LIGHT MODULE 

(73) PINTSCH GMBH, Hünxer Strasse 149,  

46537 Dinslaken, DE 

(72) DEPKE, Jan, Nieper Straße 265 B, 47506 

Neukirchen-Vluyn, DE; WENZLER, Patrick, 

Kantstrasse 26, 48484 Neuenkirchen-St.Arnold, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C12N 5/071 (2010.01) 
(11) 58070 B2 

(21) P-2018/1530 (22) 20.02.2015. 

(96) 20.02.2015.   15305265.9 

(97) 17.10.2018.   EP3059307 B   2018/42   EN 

(54) UPOTREBA LAMININA ZA DIFERENCIJACIJU 

PLURIPOTENTNIH ĆELIJA U ĆELIJE 

HEPATOCITNE LINIJE 

USE OF A LAMININ FOR DIFFERENTIATING 

PLURIPOTENT CELLS INTO HEPATOCYTE 

LINEAGE CELLS 

(73) INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ 

ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE), 101, rue de 

Tolbiac, 75013 Paris, FR; UNIVERSITÉ DE NANTES, 

1, quai de Tourville, 44000 Nantes, FR 

(72) NGUYEN, Tuan Huy, 125 boulevard Robert 

Schuman, 44300 Nantes, FR; FOURRIER, Angélique, 2 

rue Arthur Rimbaud - Clos des Arts F04, 44880 Sautron, FR 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O., 

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 38/48 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 A61K 47/20 (2006.01)

 A61K 47/22 (2006.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61K 47/34 (2017.01)

 A61P 9/06 (2006.01)

 A61P 13/00 (2006.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 21/00 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 25/24 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01) 

(11) 59600 B2 

(21) P-2019/1431 (22) 13.09.2017. 

(30) US  13.09.2016.  201662394009 P 

(86) WO 13.09.2017.   PCT/US2017/051369 

(87) WO 22.03.2018.   WO 2018/053004 

(96) 13.09.2017.   17784058.4 

(97) 14.08.2019.   EP3436054 B   2019/33   EN 

(54) STABILIZOVANE KOMPOZICIJE 

NEPROTEINSKOG TOKSINA KLOSTRIDIJE 

STABILIZED NON-PROTEIN CLOSTRIDIAL TOXIN 

COMPOSITIONS 

(73) ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive, Irvine, 

California 92612, US 

(72) ABIAD, Maurice, 3130 Olinda Lane, Anaheim, CA 

92804, US; DANI, Bhas, 4660 Terraza Mar Marvelosa,  

 

San Diego, CA 92130, US; SHALAEV, Evgenyi, 33776 

Bridge Hampton Drive, Dana Point, CA 92629, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/08 (2006.01)

 C07K 14/33 (2006.01) 
(11) 55707 B2 

(21) P-2017/0202 (22) 05.09.2011. 

(86) WO 05.09.2011.   PCT/EP2011/065304 

(87) WO 08.03.2012.   WO 2012/028741 

(96) 05.09.2011.   11769799.5 

(97) 25.01.2017.   EP2753352 B   2017/04   EN 

(54) IZOLOVANI POLIPEPTID TOKSIN A I 

TOKSIN B PROTEINA C. DIFFICILE I NJIHOVA 

UPOTREBA 

ISOLATED POLYPEPTIDE OF THE TOXIN A AND 

TOXIN B PROTEINS OF C. DIFFICILE AND USES 

THEREOF 

(73) VALNEVA AUSTRIA GMBH, Campus Vienna 

Biocenter 3, 1030 Vienna, AT; VALNEVA USA, Inc.,, 

910 Clopper Road, Suite 160S, Gaithersburg, MD 

20878, US 

(72) ELLINGSWORTH, Larry, 303 Potter Lane, 

Rockville, Maryland 20850, US; FLYER, David, 17103 

Thatcher Court, Olney, Maryland 20832, US; TIAN, 

Jing-Hui, 13429 Rising Sun Ln., Germantown, Maryland 

20874, US; FUHRMANN, Steven, 9 Crownsgate Court, 

Germantown, Maryland 20874, US; KLUEPFEL-

STAHL, Stefanie, 5600 Glenwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, US; GLENN, Gregory, 14525 Montevideo 

Road, Poolesville, Maryland 20837, US; WESTRITSCHNIG, 

Kerstin, Vegagasse 16, A-1190 Vienna, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B65D 51/16 (2006.01)

 B65D 41/32 (2006.01)

 B65D 47/20 (2006.01)

 B65D 47/24 (2006.01)

 B65D 47/28 (2006.01)

 B65D 51/18 (2006.01)

 B65D 83/00 (2006.01) 

(11) 56922 B2 

(21) P-2018/0214 (22) 16.12.2014. 

(30) US  17.12.2013.  201314108570 

(86) WO 16.12.2014.   PCT/EP2014/078045 

(87) WO 25.06.2015.   WO 2015/091537 

(96) 16.12.2014.   14815668.0 

(97) 31.01.2018.   EP3083431 B   2018/05   EN 

(54) OTPUSNI UREĐAJ ZA OTPUŠTANJE 

FARMACEUTSKIH I/ILI KOZMETIČKIH 

TEČNOSTI 
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DISCHARGE DEVICE FOR DISCHARGING 

PHARMACEUTICAL AND/OR COSMETICAL 

LIQUIDS 

(73) APTAR RADOLFZELL GMBH, Öschlestraße 54-

56, 78315 Radolfzell, DE 

(72) SHANKAR, Sai, 66 Visionary, Irvine, CA 92618, 

US; MALLARE, Antonio O., 15611 South Wilton Place, 

Gardena, CA 90249, US; KRAMPEN, Gerald, 

Herzenstrasse 1, 78315 Radolfzell, DE; HERZ, Andi, 

Alemannenstrasse 31, 78253 Eigeltingen-Reute, DE; 

GREINER-PERTH, Jürgen, Im Täschen 13, 78244 

Gottmadingen, DE 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01) 
(11) 53245 B2 

(21) P-2014/0152 (22) 12.06.2008. 

(30) US  13.06.2007.  943705 P 

(86) WO 12.06.2008.   PCT/US2008/066662 

(87) WO 24.12.2008.   WO 2008/157208 

(96) 12.06.2008.   08770794.9 

(97) 19.03.2014.   EP2173752 B   2014/12   EN 

(54) SOLI INHIBITORA JANUS KINAZE (R)-3-(4-

(7H-PIROLO(2,3-D) PIRIMIDIN-4-IL)-1H-

PIRAZOL-1-IL)-3-CIKLOPENTILPROPAN-

NITRILA 

SALTS OF THE JANUS KINASE INHIBITOR (R)-3-

(4-(7H-PYRROLO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)-1H-

PYRAZOL-1-YL)-3-

CYCLOPENTYLPROPANENITRILE 

(73) Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-

Off, Wilmington, DE 19803, US 

(72) LI, Hui-Yin, 161 Thompson Drive, Hockessin, DE 

19707, US; RODGERS, James, D., 2 Hillside Lane, 

Landenberg, PA 19350, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07K 16/00 (2006.01)

 C07K 16/28 (2006.01)

 C07K 16/42 (2006.01)

 G01N 33/00 (2006.01) 

(11) 55775 B2 

(21) P-2017/0334 (22) 25.06.2012. 

(30) US  23.06.2011.  201161500360 P 

US  23.06.2011.  201161500464 P 

US  30.09.2011.  201161541368 P 

WO  30.09.2011.  PCT/EP2011/067132 

US  30.03.2012.  201213435567 

WO  14.06.2012.  PCT/EP2012/061304 

(86) WO 25.06.2012.   PCT/EP2012/062251 

(87) WO 27.12.2012.   WO 2012/175741 

(96) 25.06.2012.   12729968.3 

(97) 11.01.2017.   EP2723769 B   2017/02   EN 

(54) TEHNIKE ZA PREDVIĐANJE, OTKRIVANJE 

I SMANJENJE NESPECIFIČNE PROTEINSKE 

INTERFERENCIJE U TESTOVIMA KOJI 

UKLJUČUJU POJEDINAČNE VARIJABILNE 

DOMENE IMUNOGLOBULINA 

TECHNIQUES FOR PREDICTING, DETECTING 

AND REDUCING ASPECIFIC PROTEIN 

INTERFERENCE IN ASSAYS INVOLVING 

IMMUNOGLOBULIN SINGLE VARIABLE 

DOMAINS 

(73) ABLYNX NV, Technologiepark 21, 9052 Ghent-

Zwijnaarde, BE 

(72) BAUMEISTER, Judith, Nonnenstraat 8, 2800 

Mechelen, BE; BOUCHE, Marie-Paule, Lucienne, 

Armanda, Braemstraat 66, 9050 Gentbrugge, BE; 

BOUTTON, Carlo, Rijksweg 115, 8710 Wielsbeke, BE; 

BUYSE, Marie-Ange, Burgemeester Edmond 

Ronsestraat 23, 9820 Merelbeke, BE; SNOECK, Veerle, 

Wannegemstraat 20, 9750 Zingem, BE; STAELENS, 

Stephanie, Normandiestraat 4, 8560 Wevelgem, BE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun 
 

(51)  C25D 11/18 (2006.01)

 C25D 11/16 (2006.01)

 C25D 11/24 (2006.01) 

(11) 59341 B2 

(21) P-2019/0991 (22) 08.10.2015. 

(30) EP  21.11.2014.  14194333 

(86) WO 08.10.2015.   PCT/EP2015/073271 

(87) WO 26.05.2016.   WO 2016/078826 

(96) 08.10.2015.   15778287.1 

(97) 08.05.2019.   EP3245317 B   2019/19   EN 

(54) OBRADA ANODIRANOG ALUMINIJUMA I 

LEGURA 

TREATMENT OF ANODIZED ALUMINUM AND 

ALLOYS 

(73) ASIT AUTOMOTIVE S.R.L., Via Geneva 31, 

12100 Cuneo, IT 

(72) MANGANO, Antonio, C.so Lombardia 73/B, I-

10099 San Mauro Torinese, IT 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun 
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ИСПРАВЉЕНА ПРВА СТРАНА B ДОКУМЕНТА / CORRECTED FRONT PAGE OF AN 

B DOCUMENT (B1, B2) 
 

 

(51)  C07K 16/28 (2006.01)

 A61K 31/00 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61K 45/06 (2006.01)

 A61K 47/68 (2017.01)

 C07K 16/30 (2006.01) 

(11) 60349 B8 

(21) P-2020/0630 

(48) 31.10.2022. 

(22) 23.09.2015 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  A01N 31/08 (2006.01)

 A01N 41/10 (2006.01)

 C07C 317/14 (2006.01)

 C07C 323/09 (2006.01) 

(11) 62983 B9 

(21) P-2022/0230 

(48) 31.10.2022. 

(22) 21.10.2016. 

 

 
 

(51)  A61K 31/451 (2006.01)

 A61K 31/706 (2006.01)

 A61K 31/7068 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01) 

(11) 63348 B9 

(21) P-2022/0533 

(48) 31.10.2022. 

(22) 11.11.2014. 

 

 
 

(51)  A61K 45/00 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/4709 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/14 (2017.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61K 47/32 (2006.01)

 A61K 47/34 (2017.01)

 A61K 47/38 (2006.01)

 A61K 47/40 (2006.01)

 A61P 9/10 (2006.01)

 A61P 27/02 (2006.01) 

(11) 63136 B9 

(21) P-2022/0385 

(48) 31.10.2022. 

(22) 13.09.2017. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.09.2022. - 15.10.2022. године: 

 

Патент број 49665 чији је носилац 

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, Crnotravska 17, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

08.10.2022. године. 

 

Патент број 49992 чији је носилац VIMAR 

S.P.A., Viale Vicenza 1, I-36063 Marostica, IT, престао 

је да важи дана 27.09.2022. године. 

 

Патент број 50924 чији је носилац 

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GmbH, 

Kyffhäuserstrasse 27, 01309 Dresden, DE, престао је да 

важи дана 09.10.2022. године. 

 

Патент број 51444 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH, престао је да важи дана 

18.09.2022. године. 

 

Патент број 51898 чији је носилац AMGEN 

INC, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,CA 

91320-1799, US, престао је да важи дана 12.10.2022. 

године. 

 

Патент број 52326 чији је носилац 

H.LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 03.10.2022. године. 

 

Патент број 52865 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby-

Copenhagen, DK, престао је да важи дана 03.10.2022. 

године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду16.03.2022. - 15.04.2022. године: 

 

Патент број 50215 чији је носилац Capri Sun 

GmbH, Rudolf-Wild-Strasse 86-98, 62914 Eppelheim, 

DE; PIOFLEX KUNSTSTOFF IN FORM GmbH, , 

Robert-Bosch-Str.2, 79211 Denzlingen,, DE, престао је 

да важи дана 29.03.2022. године. 

 

Патент број 51423 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA N.V. , Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 31.03.2022. 

године. 

 

Патент број 51535 чији је носилац 

ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd, 

RS; ISIDOROVIĆ, Ksenija, Pere Segedinca 7, 11000 

Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Pere Segedinca 7, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

06.04.2022. године. 

 

Патент број 51663 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS,INC., 

900 Ridgebury Road, P.O. Box 368, Ridgefield, CT 

06877-0368, US, престао је да важи дана 20.03.2022. 

године. 

 

Патент број 52178 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO.KG., Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, DE, 

престао је да важи дана 21.03.2022. године. 

 

Патент број 52712 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 10.04.2022. године. 

 

Патент број 52862 чији је носилац ARRAY 

BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO 

80301, US, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Патент број 52977 чији је носилац SUPERFOS 

A/S, Spotorno Allé 8 , 2630 Taastrup, DK, престао је да 

важи дана 24.03.2022. године. 

 

Патент број 53081 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA, N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 10.04.2022. 

године. 

 

Патент број 53402 чији је носилац 

GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана 

22.03.2022. године. 

 

Патент број 53429 чији је носилац 

JANIĆIJEVIĆ, Miroslav, Gandijeva 116/14, 11070 

Beograd, RS; KOKANOVIĆ, Marko, Kralja Milutina 

9/b, 11500 Obrenovac, RS, престао је да важи дана 

18.03.2022. године. 

 

Патент број 53963 чији је носилац 

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB, Medicon 

Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, SE, престао је да 

важи дана 30.03.2022. године. 
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Патент број 55391 чији је носилац HYDRO 

ALUMINIUM DEUTSCHLAND GMBH, Friedrich-

Woehler-Straβe 2, 53117 Bonn, DE, престао је да важи 

дана 25.03.2022. године. 

 

Патент број 55682 чији је носилац 

AQSEPTENCE GROUP CARPI S.R.L., Via Pitagora 

30, 41019 Soliera (MO), IT, престао је да важи дана 

17.03.2022. године. 

 

Патент број 55696 чији је носилац 

ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS, 3 

Avenue Victoria, 75004 Paris, FR, престао је да важи 

дана 06.04.2022. године. 

 

Патент број 55868 чији је носилац LGC 

GENOMICS LIMITED, Queens Road, Teddington, 

Middlesex TW11 0LY, GB, престао је да важи дана 

23.03.2022. године. 

 

Патент број 56263 чији је носилац KLIMA-

TOP GMBH, Benninger Str. 70, 87700 Memmingen, 

DE, престао је да важи дана 22.03.2022. године. 

 

Патент број 56792 чији је носилац FMC 

CORPORATION, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 

19103, US, престао је да важи дана 31.03.2022. 

године. 

 

Патент број 57091 чији је носилац NEW ERA 

MATERIALS SP. Z O.O., Ul. Komandosów 1/7, 32-085 

Modlniczka, PL, престао је да важи дана 05.04.2022. 

године. 

 

Патент број 57154 чији је носилац TEIJIN 

PHARMA LIMITED, 2-1, Kasumigaseki 3-chome 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, JP, престао је да важи 

дана 29.03.2022. године. 

 

Патент број 57206 чији је носилац VIGOROUS 

SOLUTIONS LTD., Yitzchak 37, Kiryat Yearim 

9083800, IL, престао је да важи дана 20.03.2022. 

године. 

 

Патент број 57220 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да 

важи дана 27.03.2022. године. 

 

Патент број 57287 чији је носилац THE 

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 

1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607, 

US; UNIVERSITY OF VIENNA, Universitätsring 1, 

1010 Vienna, AT; CHARPENTIER, Emmanuelle, 

Department of Regulation in Infection Biology, Max 

Planck Institute for Infection Biology, Charitéplatz 1, 

10117 Berlin, DE, престао је да важи дана 16.03.2022. 

године. 

 

Патент број 57619 чији је носилац 

ESMALGLASS, SAU, Ctra. CV-20 km 2.3, Aptdo. 194, 

12540 Villarreal (Castellon de La Plana), ES, престао је 

да важи дана 09.04.2022. године. 

 

Патент број 57719 чији је носилац SEWON 

CELLONTECH CO., LTD., 10, 11th., Goodmorning-

Shinhan Tower 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, 

Seoul 150-712, KR, престао је да важи дана 

16.03.2022. године. 

 

Патент број 58186 чији је носилац NV 

BEKAERT SA, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, BE, 

престао је да важи дана 08.04.2022. године. 

 

Патент број 58209 чији је носилац FEEGOO 

LIZENZ GMBH, Alte Poststraße 3, 29303 Bergen OT 

Wardböhmen, DE, престао је да важи дана 27.03.2022. 

године. 

 

Патент број 58304 чији је носилац 

GALDERMA SA, Zugerstrasse 8, 6330 Cham, CH, 

престао је да важи дана 09.04.2022. године. 

 

Патент број 58440 чији је носилац 

MEDIMMUNE, LLC, One Medimmune Way, 

Gaithersburg, Maryland 20878, US, престао је да важи 

дана 11.04.2022. године. 

 

Патент број 58563 чији је носилац FEEGOO 

LIZENZ GMBH, Alte Poststraße 3, 29303 Bergen OT 

Wardböhmen, DE, престао је да важи дана 27.03.2022. 

године. 

 

Патент број 58672 чији је носилац GEICO 

SPA, Via Pelizza da Volpedo, 109/111, 20092 Cinisello 

Balsamo (MI), IT, престао је да важи дана 29.03.2022. 

године. 

 

Патент број 59123 чији је носилац LINPAC 

PACKAGING LIMITED, Wakefield Road, 

Featherstone, Pontefract, West Yorkshire WF7 5DE, 

UK, престао је да важи дана 02.04.2022. године. 

 

Патент број 59187 чији је носилац EXEL 

INDUSTRIES, 54, rue Marcel Paul, 51200 Epernay, FR, 

престао је да важи дана 19.03.2022. године. 

 

Патент број 59213 чији је носилац DAIICHI 

SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi 

Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP, престао је да 

важи дана 30.03.2022. године. 
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Патент број 59227 чији је носилац UNITED 

LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC, 12600 

North Featherwood Suite 330, Houston TX 77034, US, 

престао је да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Патент број 59366 чији је носилац B&R N.V., 

Hoge Mauw 460, 2370 Arendonk, BE, престао је да 

важи дана 26.03.2022. године. 

 

Патент број 59381 чији је носилац GENERAL 

DYNAMICS ORDNANCE AND TACTICAL SYSTEMS - 

CANADA, INC., 5 Montée des Arsenaux, Repentigny, Québec 

J5Z 2P4, CA, престао је да важи дана 14.04.2022. године. 

 

Патент број 59397 чији је носилац YASKAWA 

EUROPE GMBH, Yaskawastr. 1, 85391 Allershausen, 

DE, престао је да важи дана 20.03.2022. године. 

 

Патент број 59460 чији је носилац PASINATO, 

RAOUL (LEGAL ENTITY), Via Silvio Longhi 14, 

46043 Castiglione delle Stiviere (MN), IT, престао је да 

важи дана 01.04.2022. године. 

 

Патент број 60017 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 28.03.2022. године. 

 

Патент број 60085 чији је носилац BOARD OF 

REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, 

210 West 7th Street, Austin, TX 78701, US, престао је 

да важи дана 27.03.2022. године. 

 

Патент број 60286 чији је носилац DEFENSE 

PRODUCTS AND SERVICES GROUP, INC., 4036 

Plank Road, Fredericksburg, VA 22407, US, престао је 

да важи дана 03.04.2022. године. 

 

Патент број 60340 чији је носилац 

RECURIUM IP HOLDINGS, LLC, 10835 Road to the 

Cure, Suite 205, San Diego, CA 92121, US, престао је 

да важи дана 01.04.2022. године. 

 

Патент број 60400 чији је носилац RES 

POLYFLOW LLC, 8584 East Washington Street 304, 

Chagrin Falls, OH 44023, US, престао је да важи дана 

31.03.2022. године. 

 

Патент број 60485 чији је носилац INTERCOM 

S.R.L., Via della Gora 13, 50025 Montespertoli 

(Firenze), IT, престао је да важи дана 16.03.2022. 

године. 

 

Патент број 60608 чији је носилац HENSCHEL 

ENGINEERING AUTOMOTIVE SP. Z O.O., ul. 

Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odra, PL, престао је 

да важи дана 13.04.2022. године. 

Патент број 60714 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 08.04.2022. године. 

 

Патент број 61013 чији је носилац LANDOS 

BIOPHARMA, INC., 1800 Kraft Drive, Suite 216, 

Blacksburg, VA 24060, US, престао је да важи дана 

20.03.2022. године. 

 

Патент број 61258 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 29.03.2022. године. 

 

Патент број 61287 чији је носилац EDD 

INNOVATIONS GMBH, Op de Elg 41a, 22393 

Hamburg, DE, престао је да важи дана 27.03.2022. 

године. 

 

Патент број 61357 чији је носилац 

MITSUBISHI POWER, LTD., 3-1, Minatomirai 3-

chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401, 

JP, престао је да важи дана 26.03.2022. године. 

 

Патент број 61556 чији је носилац IMPACT 

THERAPEUTICS, INC, Room 603, No.3 Building, 111 

Xiangke Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai 201210, CN, престао је да важи дана 

01.04.2022. године. 

 

Патент број 61665 чији је носилац COFRESCO 

FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH & CO. KG, 

Ringstraße 99, 32427 Minden, DE, престао је да важи 

дана 30.03.2022. године. 

 

Патент број 62068 чији је носилац FARESIN 

FORMWORK S.P.A., Via Della Meccanica, 1, 36042 

Breganze (VI), IT, престао је да важи дана 12.04.2022. 

године. 

 

Патент број 62175 чији је носилац MG-

VALDUNES, Usine de Valenciennes Rue Gustave 

Delory, 59125 Trith Saint Leger, FR, престао је да 

важи дана 18.03.2022. године. 

 

Патент број 62326 чији је носилац 

GREENBURG UK LIMITED, The Hollies, Hay-A-

Park, Knaresborough, Yorkshire HG5 0RH, GB, 

престао је да важи дана 10.04.2022. године. 

 

Патент број 62333 чији је носилац AVIOREC 

S.R.L., Loc. Paduni snc, 03012 Anagni (FR), IT, 

престао је да важи дана 05.04.2022. године. 
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Патент број 62344 чији је носилац 

MAGNEVANE PORTUGAL LDA., Rua Heliodoro 

Salgado, 430 Trofa, PT, престао је да важи дана 

31.03.2022. године. 

 

Патент број 62742 чији је носилац TERAOKA 

SEISAKUSHO CO., LTD., 4-22, Hiromachi 1-chome 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-8711, JP, престао је да важи 

дана 09.04.2022. године. 

 

Патент број 62789 чији је носилац FARESIN 

FORMWORK S.P.A., Via Della Meccanica, 1, 36042 

Breganze (VI), IT, престао је да важи дана 12.04.2022. 

године. 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A43B 3/00 (2006.01)

 A61N 2/00 (2006.01) 
(11) 1768 U1 

(21) MP-2022/0008 (22) 08.02.2022. 

(54) OBUĆA SA VIŠENAMENSKIM PRENOSIVIM 

RASKLOPIVIM MAGNETNIM DODATKOM ZA 

SMANJENJE ZAMORA KIČME 

FOOTWEAR WITH MULTIPURPOSE MOBILE 

DISASSEMBLING MAGNETIC ADDITION FOR 

FATIGUE REDUCTION OF THE SPINE 

(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)  A43B 3/00 (2006.01)

 A61N 2/00 (2006.01) 
(11) 1769U1 

(21) MP-2022/0009 (22) 08.02.2022. 

(54) OBUĆA SA VIŠENAMENSKIM 

SPOLJAŠNjIM PRENOSIVIM RASKLOPIVIM 

MAGNETNIM DODATKOM U OBLIKU 

KAIŠA/TRAKE ZA SMANJENJE OPŠTEG 

STRESA I ZAMORA STOPALA 

FOOTWEAR WITH MULTIPURPOSE EXTERNAL 

MOBILE DISASSEMBLING MAGNETIC ADDITION  

IN THE FORM OF A BELT/STRIP USED FOR THE 

REDUCTION OF STRESS AND FOOT FATIGUE 

(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)  A43B 3/10 (2006.01)

 A43B 7/00 (2006.01)

 A61N 2/00 (2006.01) 

(11) 1767 U1 

(21) MP-2022/0007 (22) 08.02.2022. 

(54) PAPUČE SA VIŠENAMENSKIM 

PRENOSIVIM RASKLOPIVIM MAGNETNIM 

DODATKOM ZA RELAKSACIJU 

SLIPPERS WITH MULTIPURPOSE MOBILE 

DISASSEMBLING MAGNETIC ADDITION USED 

FOR RELAXATION 

(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)  B60C 5/20 (2006.01)

 B60C 5/22 (2006.01) 
(11) 1771 U1 

(21) MP-2022/0056 (22) 02.04.2020. 

(54) PNEUMATIK SA DOPUNSKIM 

UNUTRAŠNJIM PNEUMATIKOM ZA 

POVEĆANJE NOSIVOSTI I TRAJNOSTI 

STANDARDNOG AVIONSKOG PNEUMATIKA 

TIRE WITH SUPPLEMENTAL INNER TIRE FOR 

INCREASING LOAD CAPACITY AND 

DURABILITY OF STANDARD AIRPLANE TIRE 

(73) PETROVIĆ, Dalibor, Bulevar Nikole Tesle 12/8, 

11080 Zemun, RS 

(72) PETROVIĆ, Dalibor, Bulevar Nikole Tesle 12/8, 

11080, Zemun, RS; DODIĆ, Marjan, Svetozara Papića 

5/28, 11186, Beograd-Zemun, RS; KAPOR, Nenad, 

Kružni put voždovački 4, 11010, Beograd, RS 
 

(51)  E03C 1/184 (2006.01)

 E03C 1/12 (2006.01)

 E03C 1/28 (2006.01)

 F16L 33/24 (2006.01)

 F16L 37/00 (2006.01) 

(11) 1773 U1 

(21) MP-2022/0049 (22) 13.05.2022. 

(54) SKLOP SIFONA LAVABOA I SUDOPERE SA 

PRIKLJUČKOM ZA MAŠINU 

WASHBASIN AND SINK SIPHON ASSEMBLY 

WITH CONNECTION FOR MACHINE 

(73) TOMAŠ, Branislav, Sonje Marinković 15,  

22320 Inđija, RS 

(72) TOMAŠ, Branislav, Sonje Marinković 15,  

22320, Inđija, RS  
 

(51)  G06F 7/58 (2006.01) (11) 1772 U1 

(21) MP-2022/0057 (22) 11.07.2022. 

(54) GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA 

ZASNOVAN NA UPOTREBI GAJGER-

MILEROVOG BROJAČA SA 

TRANSPARENTNOM STAKLENOM CEVI I 

POLUPROVODNIČKOM LASERSKOM DIODOM 

RANDOM NUMBER GENERATOR BASED ON THE 

USE OF A GEIGER-MULLER COUNTER WITH A 

TRANSPARENT GLASS TUBE AND A 

SEMICONDUCTOR LASER DIODE 

(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ČAČAK, 

Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS 
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(72) LUKOVIĆ, Milentije, Knićaninova 14, 32000, 

Čačak, RS; PEŠOVIĆ, Uroš, Makedonska 12, 32000, 

Čačak, RS; LUKOVIĆ, Vanja, Knićaninova 14, 32000, 

Čačak, RS; MILOŠEVIĆ, Marina, Zelena Gora 39/38, 

36000, Kraljevo, RS  
 

(51)  G16Y 40/00 (2020.01)

 G16Y 30/00 (2020.01)

 H04B 11/00 (2006.01) 

(11) 1770 U1 

(21) MP-2022/0044 (22) 01.04.2022. 

(54) UREĐAJ ZA DETEKCIJU STANJA 

ROTACIONIH MAŠINA NA BAZI AKUSTIČNIH 

SIGNALA 

DEVICE FOR DETECTION OF THE STATE OF 

ROTATING MACHINES BASED ON ACOUSTIC 

SIGNALS 

(73)  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 

UNIVERZITETA U BEOGRADU, Bulevar kralja 

Aleksandra 73, 11000 Beograd, RS 

(72) ĐUROVIĆ, Željko, Jurija Gagarina 75, 11070, 

Novi Beograd, RS; KVAŠČEV, Goran, Omladinskih 

brigada 7, 11070, Novi Beograd, RS; KRSTIĆ, 

Aleksandra, Dragutina Milutinovića 1/13, 11050, 

Beograd, RS; VUJNOVIĆ, Sanja, Stojana Aralice 81, 

11070, Novi Beograd, RS; RAKONJAC, Uroš, Bulevar 

umetnosti 7, 11070, Novi Beograd, RS; JANDRIĆ, 

Petar, Kalemarska 21d, 11010, Beograd, RS 

(74) JAKOVLJEVIĆ, Ana, 

PR AGENCIJA ZA KONSALTING CUM LAUDE 

BEOGRAD, Braće Jugovića 2, 11000 Beograd 
 

 
 



 

 

 

 

U 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од  16. 03. 2022. - 15.04.2022. године 

 

Мали патент број 1462 чији је носилац 

ČOBRDA, Martin, Zmajevački put 33, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 17.03.2022. године. 

 

Мали патент број 1484 чији је носилац 

LAZOVIĆ, Zvonimir, Josifova 8, 18420 Blace, RS; 

LAZOVIĆ, Ivan, Josifova 8, 18420 Blace, RS, престао 

је да важи дана 05.04.2022. године. 

 

Мали патент број 1559 чији је носилац 

ATANASOVSKA, Ivana, Mileve Marić Ajnštajn 26/2, 

11070 Novi Beograd, RS; MOMČILOVIĆ, Dejan, Jurija 

Gagarina 192/25, 11070 Novi Beograd, RS; 

ODANOVIĆ, Zoran, Marka Čelebonovića 15, 11070 

Novi Beograd, RS; ALEKSIĆ, Vujadin, Sitnička 37, 

11000 Beograd, RS; GAVRILOVSKI, Milorad, Visokog 

Stevana 4/7, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 05.04.2022. године. 

Мали патент број 1609 чији је носилац 

TANASKOVIĆ, Jovan dr, Bulevar Mihajla Pupina 51/8, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

12.04.2022. године. 

 

Мали патент број 1614 чији је носилац JANIK, 

Ištvan, Dunavska 1/3, 24300 Bačka Topola, RS, престао 

је да важи дана 03.04.2022. године. 

 

Мали патент број 1639 чији је носилац 

MILOVANOVIĆ, Aleksandar, Milana Savića 53/7, 

21000 Novi Sad, RS; MAŠIĆ, Aleksandar, 5028 

Ashland Blvd, Kalamazoo, Michigan 49009, US; 

BOŠNJAKOV, Radovan, Lipovički put 168, 11460 

Barajevo, RS, престао је да важи дана 06.04.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1653 чији је носилац 

ŠIMULIJA, Marko, Cvećarska 6, 21000, Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2022. године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Датум објаве пријаве жига (442) Date of making information available to the public 

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

класификацији роба и услуга 
(511) List of goods and services according the Nice 

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

према Бечкој класификацији 
(531) Description of figurative elements of the marks 

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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) Name and address of the applicant or the holder of 

the registration 

Име и адреса пријавиоца (731) Name and address of the applicant 

 

Име и адреса носиоца жига (732) Name and address of the holder of the registration 

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2021-1896 (220) 04.11.2021. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Rain International LLC, 1365 West Business 

Park Drive, Suite 100, Orem, Utah  84058, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 5  дијететски и хранљиви додаци; протеини у 

праху као додаци исхрани; нутрицеутици као додаци 

исхрани; мешавине дијететских додатака за пића у 

праху са укусом воћа; мешавине хранљивих додатака 

за енергетска пића у праху; мешавине хранљивих 

додатака за пића у праху; пића као додаци исхрани; 

додаци исхрани у праху.  
 

(210) Ж- 2021-2144 (220) 10.12.2021. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Dukat d.d., Marijana Čavića 9, 10000, Zagreb, HR 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

DUKAT 

(511) 29  млеко и млечни производи, јаја; месо, риба, 

живина и дивљач; месни екстракти; конзервисано, 

сушено и кувано воће и поврће; аспик (желеи), 

џемови, компоти; јестива уља и масти; јогурт; кефир; 

кисело млеко; кондензовано млеко; маслац; милк 

шејк; напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

млеко у праху; пића на бази бадемовог млека; пића 

на бази кокосовог млека; пића на бази млека од 

кикирикија; простокваша (кисело млеко); протеинско 

млеко; пиринчано млеко; сиреви; сирило; сметана 

(кисела павлака); сојино млеко; сурутка од млека; 

мућена павлака, шлаг; павлака [млечни производ]; 

павлака [биљна] на бази поврћа; замене за млеко; 

овсено млеко. 

30  какао, чај, кафа, шећер, пиринач, тапиока, саго, 

замене за кафу; брашно и производи од житарица, 

хлеб, колачи; бомбоне; сладолед; мед; сируп од 

меласе; квасац; прашак за пециво; со, кухињска; 

зачини; лед за освежавање; чоколадни мусеви, 

десерти у облику муса [слаткиши]; dulce de leche 

(млечни карамел крем); енглески крем; фондани 

[слаткиши]; глазуре за колаче; глукоза за кулинарску 

намену; какао напици са млеком; кафа са млеком; 

кафа (биљни препарати за употребу као замена за 

кафу); млеко, чоколадно (напитак); палачинке; пића 

на бази чоколаде; пића на бази какаа; пића на бази 

кафе; плочице са житарицама; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; сутлијаш; 

пудинг; сорбеи [ледени]; тесто за колаче; преливи за 

салату; сосови за тестенине; сосови (додаци храни).  

32  безалкохолна пића; безалкохолна пића која 

садрже воће; безалкохолна пића са укусом кафе; 

безалкохолни воћни екстракти; смутис [кашасти 

напици од воћа или поврћа]; газирана вода; 

минерална вода [пиће]; сурутка (пиће од сурутке); 

сирупи за пића; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; безалкохолни воћни напици; воћни 

сокови.  
 

(210) Ж- 2022-108 (220) 27.01.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Дејан Јеленковић, Братства Јединства 53, 

81000, Подгорица, ME 

(740) Игор Митић, адвокат, Кнеза Милоша 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) тамно сива, светло сива, плава, тиркизна и бела.  

(526) na reči "techno digital"  

(511) 10  апарати за анестезију; апарати за давање 

анестезије; апарати за полимеризацију за 

стоматолошке потребе; апарати за полимеризацију за 

употребу у стоматологији; апарати за прање 

телесних шупљина; брусне плоче за употребу у 

стоматологији; брусни дискови за стоматолошке 

потребе; вештачки зуби; држачи чаша са узорцима; 

електричне пипете за медицинске сврхе; електрични 

скалпели за хируршке потребе; заштитне рукавице за 
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медицинске потребе; заштитне рукавице за 

стоматолошке потребе; заштитне рукавице за 

хируршке потребе; збуни мостови; зубарска 

огледала; зубарске маске од латекса за пацијенте; 

зубарске столице; зубарске столице за преглед; 

зубарски апарати, електрични; зубарски апарати и 

инструменти; зубарски наставци; зубне бушилице; 

зубне крунице; зубне навлаке; зубне протезе у 

облику превлаке; зубне протезе у облику улошка; 

зубни екскаватори; зубни мостови са имплантатима 

за стоматолошке сврхе; игле за вештачке зубе; игле 

за зашивање, хируршке; игле за медицинску 

употребу; игле за убризгавање за медицинске 

потребе; инструменти за пуњење за стоматолошке 

сврхе; инструменти за употребу у зубној протетици; 

интраоралне зубарске камере; инфрацрвене лампе за 

медицинске потребе; инфрацрвени термометри за 

медицинске сврхе; инхалатори с кисеоником за 

медицинске потребе; јастуци за медицинске сврхе; 

каниле - цевчице; капаљке за употребу у медицини; 

катгут [хируршки конац]; кварцне лампе за 

медицинску употребу; конци; кревети направљени 

посебно за медицинску употребу; кутије за 

инструменте које користе лекари; кутије за 

медицинске и хируршке инструменте; кутијице за 

лекове и кутије са претинцима за медицинск 

употребу; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

ласери за зубарске потребе; ласери за хируршке 

потребе; масажери за десни беба; масажне столице са 

уграђеним масажним уређајима; медицинска 

средства за затварање рана; медицински 

инструменти; мерачи пулса; ножеви за медицинске 

потребе; опрема за заштиту од рендгенског зрачења, 

за медицинску употребу; пипете за медицинску 

употебу; пљуваонице за употребу у медицини; 

протезе за исправљање зуба; рентген апарати за 

снимање зуба; рентген апарати за стоматолошке 

потребе; рентгенски дијагностички уређаји; 

рендгенски снимци за медицинску употребу; 

рукавице за једнократну употребу за медицинске 

потребе; рукавице за једнократну употребу за 

стоматолошке потребе; рукавице за стоматолошке 

потребе; рукавице од латекса за стоматолошке 

потребе; ручна огледала за употребу у 

стоматолошким прегледима; столице за медицинске 

интервенције; стоматолошка клешта; стоматолошке 

бушилице; стоматолошке сонде за употребу у 

стоматолошким захватима; стоматолошке сонде, 

осим за личну употребу; стоматолошки 

артикулатори; стоматолошки имплантати 

направљени од вештачких материјала; стоматолошки 

инструменти; стоматолошки уређаји; стоматолошки 

шприцеви; тестере за хируршку употребу; уређаји за 

испирање уста за употребу у стоматологији; 

хируршка огледала; хируршке бушилице; хируршке 

игле; хируршке лампе; хируршке рукавице; 

хируршке чеоне лампе; хируршки апарати и 

инструменти; хируршки мантили; хируршки 

материјали за зашивање; хируршки, медицински, 

зубарски и ветеринарски апарати и инструменти; 

шаблони за бушење за стоматолошке примене; 

штитници за зубе за стоматолошке намене; 

штитници за прсте, напрсци, за употребу у 

медицини.  

37  генералне поправке машина и мотора; гланцање и 

полирање; дезинфиковање; инсталација, одржавање 

и поправка електричних уређаја; инсталација, 

одржавање и поправка електронских, електричних и 

механичких апарата; инсталација, одржавање и 

поправка зубарских апарата и инструмената; 

инсталација, одржавање и поправка медицинских 

апарата и инструмената; инсталација, одржавање и 

поправка хируршких апарата и инструмената; 

инсталација, одржавање и поправка хируршких, 

медицинских, стоматолошких и ветеринарских 

апарата и инструмената; монтажа машина; 

одржавање медицинских апарата и инструмената; 

одржавање медицинских инструмената; одржавање 

медицинских уређаја; отклањање сметњи на 

електричним апаратима; поправка или одржавање 

медицинских машина и апарата; поправка или 

одржавање медицинских машина и апарата и 

пружање информација о томе; чишћење хируршких 

инструмената и опреме; услуге одржавања и 

поправке.  

44  зубарске услуге; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање медицинских апарата и система; 

изнајмљивање медицинских машина и апарата; 

изнајмљивање опреме за медицинску и здравствену 

негу; лекарски прегледи; медицинска помоћ; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

хируршке услуге; медицинске консултације; 

медицински скрининг; медицинско консултовање; 

медицинско саветовање; медицинско тестирање ради 

давања дијагнозе или лечења; пружање информација 

о измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о медицинским прегледима; 

пружање информација о медицинским услугама; 

пружање информација о стоматолошким услугама; 

услуге избељивања зуба; услуге зубног 

хигијеничара; услуге лекара; услуге медицинске 

дијагностике [тестирања и анализе]; услуге 

медицинске и хируршке дијагнозе; услуге мобилних 

стоматолошких ординација; услуге пружања 

медицинских информација преко интернета; услуге 

седације у стоматологији; услуге стоматолошких 

клиника.  
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(210) Ж- 2022-230 (220) 08.02.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) CARNEX д.o.o. Индустрија меса Врбас, 

Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11  

(511) 29  паштете од различитих врста меса и рибе.  
 

(210) Ж- 2022-761 (220) 26.04.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O. 

Box 188, Thorofare, NJ 08086, US 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.12; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.13  

(511) 7  машине за етикетирање; машине за 

означавање цена; машине за штампање етикета и 

докумената у сврху означавања цена производа, 

мерења производа и сврхе инвентара производа.  

9  компјутерски софтвер за малопродају и техничку 

производњу информативних материјала, нарочито 

компјутерски софтвер за одређивање цена 

производа; електронски сигурносни системи и 

системи за надзор укључујући магнетне сензоре, 

магнетне ознаке и магнетне деактиваторе ознака; 

контролни системи за електронски приступ за 

обезбеђивање имовине корпорације, нарочито 

контролне картице за приступ, читачи контролних 

картица за приступ, компјутери за управљање и 

контролу електронских контролних система за 

приступ и компјутерски програми за управљање 

електронским контролним системима за приступ; 

телевизијски систем затвореног кола за надзор 

имовине који укључује телевизоре, контролере, 

камере и компјутере и компјутерске програме за 

управљање и контролу телевизијских система 

затвореног кола; радиофреквентни системи за 

идентификацију и надзор, за праћење локације и 

управљање имовином који укључују 

радиофреквентне читаче, радиофреквентне ознаке и 

компјутере и компјутерске програме за рад 

радиофреквентних система за идентификацију и 

надзор; електронске сигурносне ознаке за 

причвршћивање на потрошачке производе у 

малопродајним објектима; системи за електронски 

надзор који укључују антене за електронски надзор 

артикала за праћење имовине; радиофреквентни 

системи за идентификацију и надзор за праћење 

имовине, који укључују радиофреквентне читаче и 

идентификационе радиофреквентне ознаке; 

компјутерски софтвер који се може преузети или 

наснимљени компјутерски софтвер за одржавање и 

рад система електронског надзора за употребу у вези 

са напред поменутом робом; електронске сигурносне 

ознаке направљене првенствено од пластике са и без 

упозоравајућих карактеристика за спречавање крађе 

робе у малопродајним објектима; електронска 

заштитна опрема, нарочито апарати за откривање 

уклоњених предмета и лоцирање изгубљених 

предмета.  

16  оловке, канцеларијски материјал и прибор, 

артикли од папира и артикли од картона, нарочито 

штампани или празни постери, штампани или празни 

знакови, штампани листови и штампани обрасци за 

качење у продајним просторијама за потребе 

промоције продаје; штампане картице са редним 

бројевима, држачи за штампане картице са редним 

бројевима и изложбене табле; комплети за ручно 

штампање етикета за етикетирање производа који се 

састоје од штампаних етикета не од текстила, 

специјалних мастила која се користе у 

обележивачима цена за обележавање етикета, 

машина за етикетирање, диспензера етикета, блокова 

за штампање, допуна мастила и ваљака са мастилом 

за унапређење продаје, рекламирање и надзор 

артикала у малопродајним објектима.  

45  услуге обезбеђења, нарочито, спречавање 

неовлашћеног уклањања материјала из 

контролисаних зона.  
 

(210) Ж- 2022-808 (220) 04.05.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Johann Radauer GmbH, Gewerbestraße 19-23, 

5301 Eugendorf, AT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RADAUERFERM 

(511) 5  културе микроорганизама за медицинске или 

ветеринарске потребе.  
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(210) Ж- 2022-910 (220) 19.05.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Трговина Прест д.о.о. , Маршала Тита 249Т, 

18254, Доње Међурово-Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.08; 04.05.21; 27.05.01; 27.05.03; 

27.05.13; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон -Pantone DS 320-2c, CMYK C70, M90, 

Y100, K15, бела  

(511) 30  чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни 

десерти; пралине; намази на бази чоколаде; 

карамеле; бомбоне; лизалице; лизалице (кондиторски 

производи); вафел производи; кекс; бисквити, сув и 

колачићи; слаткиши; сладолед; сладолед на штапићу; 

прашак за прављење сладоледа; пудинг; мусли; 

кроасани; кроасани са чоколадом; тортиља чипс; 

кукуруз ни чипс ; пића од чоколаде са млеком; чипс 

од кромпира преливен чоколадом.   
 

(210) Ж- 2022-1134 (220) 14.06.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Flurox Plus 

(511) 5  средства за заштиту биља.  
 

(210) Ж- 2022-1136 (220) 14.06.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Abelvin Plus 

(511) 5  средства за заштиту биља.  
 

(210) Ж- 2022-1158 (220) 14.06.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) GORKI LIST DOO SUBOTICA, Ђорђа 

Натошевића 44, 24000, Суботица , RS 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.01; 

29.01.02  

(591) црвена, бела, златна  

(511) 33  помешана алкохолна пића са ниским 

процентом алкохола, која нису на бази пива; коктели 

на бази алкохолних пића са ниским процентом 

алкохола; производи на бази пенушавог вина, 

шприцери.  

35  услуге малопродаје и услуге велепродаје 

помешаним алкохолним пићима са ниским 

процентом алкохола, која нису на бази пива; 

коктелима на бази алкохолних пића са ниским 

процентом алкохола; производима на бази 

пенушавог вина, шприцерима.  

41  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; планирање забава [забава].  
 

(210) Ж- 2022-1217 (220) 23.06.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION 

DOO Novi Sad, Милешевска 1а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Стајић Тањга Бранислава, Булевар ослобођења 

78, 21000, Нови Сад 

(540) 

NOPiLDeS22 

(511) 9  апарати за балансирање; апарат за 

регулисање топлоте; апарати за детекцију пламена; 

апарати за интерну комуникацију; апарати за 

кодирање и декодирање; апарати за мерење; апарати 

за мерење брзине; апарати за мерење звука; апарати 

за мерење концентрације; апарати за мерење 

притиска; апарати за мерење удаљености; апарати за 

обраду података; апарати за праћење и снимање рада 

машина; апарати за прецизна мерења; апарати за 

пријем и слање радијског емитовања; апарати за 

снимање, пренос, пријем, обраду или репродукцију 

звука, слике или података; апарати за снимање 
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притиска; апарати за снимање, чување, пренос и 

репродукцију звука и слике; апарати и инструменти 

за пренос података; апарати и инструменти за 

пренос, примање и чување звука, слике и података у 

дигиталном и аналогном формату; апарати и 

инструменти за пријем и декодирање сателитског 

сигнала; апарати и инструменти за пријем и пренос 

сателитског сигнала; апарати и инструменти за 

снимање, пренос или репродукцију звука, података 

или слике; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; апарати и инструменти за 

хемију; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и 

рачунари за обраду података; бежични управљачи за 

даљинско надгледање и управљање функцијом и 

стањем безбедносних система; бежични управљачи 

за даљинско надгледање и управљање функцијом и 

стањем других електричних, електронских и 

механичких уређаја или система; видео опрема; 

високофреквентни апарати; даљински управљачи; 

детектори дима; детектори гама зрачења; детектори 

електромагнетног зрачења [емф]; детектори 

електронских захвата; детектори метала; детектори 

покрета; детектори радијације; детектори топлоте; 

детектори радона; дигитални процесори сигнала; 

дигитални процесори звука; електронски апарати за 

даљинско управљање сигналима; електронски 

апарати за бежични пријем, складиштење и пренос 

података и порука; електронски апарати и 

инструменти за навигацију, праћење и одређивање 

позиције; електронски апарати са компјутерским 

управљањем који се користе за електро-физиолошка 

мерења и тестирање, који нису за медицинску 

употребу; индикатори брзине; индикатори притиска; 

инструменти за испитивање материјала; инструменти 

за мерење радиоактивности; инструменти за мерење 

координата; инструменти за осматрање; инструменти 

и машине за тестирање материјала; машине за 

испитивање материјала; машине и инструменти за 

мерење и испитивање; мерачи; мерачи фреквенције; 

показивачи фаза; показатељи нивоа; радарски 

детектори; скенери [опрема за обраду података]; 

уређаји за надзор температуре за научне намене; 

уређаји за складиштење података; уређаји за 

снимање, пренос и репродукцију звука и слике; 

детектори; емф детектори; инфрацрвени детектори; 

сеизмички детектори; ултразвучни детектори.  

 

42  калибрација детектора; анализа развоја 

производа; анализа техничких података; анализе за 

експлоатацију нафтних поља; анализе за нафтно 

истраживање; анализе нафтних резервоара; анализе 

нафтних мрља; анализе нафтних седимената; анализе 

у области тражења нафте; анализирање минерала и 

нафте; анализирање нафте; аналитичке 

лабораторијске услуге; истраживање нафте; услуге 

анализе и испитивања у области екплоатације нафте; 

услуге анализе и испитивања у области тражења 

нафте; услуге истраживања ради лоцирања нафте и 

гаса; услуге истраживања, испитивања и анализе; 

услуге истраживања у области нафтне, гасне и 

рударске индустрије; услуге научног истраживања, 

испитивања и анализе; услуге оцене стања животне 

средине; услуге праћења животне средине; услуге 

техничког пројектовања које се односе на санитарне 

уређаје и инсталације.  
 

(210) Ж- 2022-1321 (220) 12.07.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Vinarija Vinčić d.o.o. Šid, Златка Шнајдера 2, 

22240, Шид, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива; вино; 

алкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1455 (220) 11.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) LOTUS BAKERIES N.V., Gentstraat 1, 9971 

Lembeke, BE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.09; 08.01.11; 29.01.15  

(554) Тродимензионални знак  
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(591) беж, окер, златна, сива, браон, бела.  

(511) 30  кекс; колачи; слаткиши; фондани 

(слаткиши); колачићи од ђумбира; пецива 

(индустријска); спекулас (карамелизовани кекс); 

намази на бази кекса, спекуласа (карамелизованог 

кекса), кафе и/или чоколаде; вафел производи; 

сладолед; јестиви лед; чоколада; чоколадни 

производи.  
 

(210) Ж- 2022-1457 (220) 12.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Globe Trade Centre spolka akcyjna, Komitetu 

Obrony Robotnikow, nr 45A, 02/146, Варшава, PL 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена.  

(511) 36  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос средстава; 

електронски пренос средстава који се пружа путем 

технологије ланца блокова [блокчеин]; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

поклон-картица; издавање пословног простора 

[непокретности]; издавање путничких чекова; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

изнајмљивање некретнина; изнајмљивање 

пољопривредних газдинстава; инвестирање 

капитала; инвестирање средстава; инвестициони 

фондови; клириншки послови [финансије]; 

консултације о осигурању; најам апартмана; 

нотирање цена на берзи; нумизматичка процена; 

обавештења о карбон кредитима; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; онлајн банкарство; 

организовање новчаних прикупљања; организовање 

финансирања за грађевинске пројекте; осигурање 

живота; осигурање од пожара; осигурање од 

последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

финансијских информација; трговање акцијама и 

обвезницама; убирање најамнине [станарине]; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештаја 

[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге 

агенција за промет некретнина; услуге актуара; 

услуге берзанског посредовања; услуге давања 

гаранције; услуге залагаоница; услуге исплате 

пензија; услуге јемства; услуге кредитних агенција; 

услуге мењачница; услуге мобилног банкарства; 

услуге осигурања; услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; фактор инг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање куповине на лизинг; фискално 

процењивање.   
 

(210) Ж- 2022-1458 (220) 12.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Globe Trade Centre spolka akcyjna, Komitetu 

Obrony Robotnikow, nr 45A, 02/146, Варшава, PL 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена.  

(511) 36  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос средстава; 

електронски пренос средстава који се пружа путем 
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технологије ланца блокова [блокчеин]; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

поклон-картица; издавање пословног простора 

[непокретности]; издавање путничких чекова; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

изнајмљивање некретнина; изнајмљивање 

пољопривредних газдинстава; инвестирање 

капитала; инвестирање средстава; инвестициони 

фондови; клириншки послови [финансије]; 

консултације о осигурању; најам апартмана; 

нотирање цена на берзи; нумизматичка процена; 

обавештења о карбон кредитима; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; онлајн банкарство; 

организовање новчаних прикупљања; организовање 

финансирања за грађевинске пројекте; осигурање 

живота; осигурање од пожара; осигурање од 

последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

финансијских информација; трговање акцијама и 

обвезницама; убирање најамнине [станарине]; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештаја 

[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге 

агенција за промет некретнина; услуге актуара; 

услуге берзанског посредовања; услуге давања 

гаранције; услуге залагаоница; услуге изплате 

пензија; услуге јемства; услуге кредитних агенција; 

услуге мењачница; услуге мобилног банкарства; 

услуге осигурања; услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; фактор инг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање куповине на лизинг; фискално 

процењивање.   
 

(210) Ж- 2022-1515 (220) 19.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.22; 24.17.03; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) CMYK: 0,100,50RGB: 228, 3,46PANTONE: 185C 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1573 (220) 30.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Prototens 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

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.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 
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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- 2022-1574 (220) 30.08.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Protocyst 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

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.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

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- 2022-1587 (220) 01.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 

Ingelheim, 55218, DE 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

PREVEXXION 

(511) 5  вакцине за живину.  
 

(210) Ж- 2022-1590 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Capriolo DOO, Едварда Кардеља б.б.,  

24300, Бачка Топола, RS 

 

(540) 

LEVEL 

(511) 12  бицикли; рамови за бицикле.  
 

(210) Ж- 2022-1591 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) BAKA PRASE DOO BEOGRAD-PALILULA, 

Приморска 29, Београд, RS 

(740) Андријана Поповић, Његошева бр.54/I,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.18; 03.04.24; 03.07.17; 24.17.02; 26.04.07; 

26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24  

(511) 25  одећа; обућа; покривала за главу.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

43  спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1592 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) ABG-Collective LLC, 1411 Broadway, New 

York, New York 10018, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

AIRWALK 

(511) 18  вишенаменске спортске торбе; 

вишенаменске атлетске торбе; торбе за теретану; 

торбе за плажу; торбе за књиге; платнене торбе; 

торбе за пелене; торбе за ношење преко рамена; 

торбе за ношење преко тела; цегери; путне торбе; 

торбе за ношење око струка; торбе за  куповину за 

вишекратну употребу; руксаци; ранчеви; женске 

ташне; врећице; торбице за ношење око струка; 

ручне торбице; каишеви за ручне торбе; путне торбе 

за одећу; ташне; пртљаг; ознаке за пртљаг; 

пртљажници; кофери; козметички кофери и торбе 

који се продају празни; тоалетни и козметички 

кофери који се продају празни; актен ташне; актовке; 

футроле за документе; клач торбице; футроле за 

визит карте; футроле за посетнице и кредитне 

картице; футроле за кључеве; новчаници; новчаници 

на преклоп; кишобрани; одећа за кућне љубимце; 

огрлице за кућне љубимце.  
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25  одећа за плажу; појасеви; доњи делови као одећа; 

горњи делови као одећа; капе као покривала за главу; 

шешири; капе; капути; јакне; одећа отпорна на воду; 

хаљине; обућа; чарапе и плетена трикотажа; 

фармерке; панталоне; кошуље; сукње; кратке 

панталоне; чарапе; купаћи костими; дуксерице; 

тренерке; џемпери; доњи веш; прслуци; одећа за 

спавање; пиџаме; комбинезони; пуловери; радни 

комбинезони; одела; шалови; рукавице; рукавице са 

једним прстом; штитници за уши; кравате; трегери; 

маске за спавање.  
 

(210) Ж- 2022-1593 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) HER GYM DOO, Јурија Гагарина 22њ, 11000, 

Београд, RS 

(740) Жељко Мијатовић, Кнеза Милоша 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.03.13; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21 

(511) 28  фитнес справе и апарати; зглобни тегови за 

вежбање; једноручни тегови за дизање тегова; 

клупице за дизање тегова; комплети тегова за 

вежбање; појасеви за дизаче тегова [спортска 

опрема]; рукавице за дизање тегова; справе са 

теговима за физичко вежбање; справе са уграђеним 

теговима за вежбање; тегови за ноге, за вежбање; 

тегови за вежбање; тегови за вежбе за зглобове и 

чланке; тегови; тегови за физичко вежбање; вијаче; 

стезници за струк за спортску употребу; степери за 

вежбање; степ за аеробик; степ справе за аеробик; 

траке за трчање.  

41  вођење забавних активности; 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 часова фитнеса; вођење 

спортских догађаја; вођење спортских такмичења; 

вођење такмичења на интернету; вођење часова; 

вођење часова пренаталног фитнеса; вођење часова 

телесних вежби; забава са ласерским ефектима; забава 

са светлосним ефектима; забава у виду спортских 

такмичења; забава у виду спортских турнира; забава у 

виду спортских утакмица; забава у виду такмичења у 

боксу; забава у виду такмичења у дизању тегова; забава 

у виду такмичења у рвању; забавне и спортске 

активности; здравствена и фитнес обука; здраствени 

клубови за извођење физичких вежби; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних часописа; 

издавање електронских новина којима је могуће 

приступити путем глобалне рачунарске мреже; 

издавање електронских публикација; издавање 

спортске опреме, осим возила; консултације у вези са 

фитнес тренингом; лични фитнес тренинг; обука 

[тренирање]; обучавање јоге; одржавање часова, часова 

под рукодством реномираних мајстора, радионица, 

семинара и кампова из области јоге; омогућавање 

коришћења простора и опреме плесних студија; 

омогућавање коришћења простору и опреме за 

спортске тренинге; омогућавање простора за тренирање 

са препрекама; организација и представљање приредби, 

такмичења, игара, концерата и забавних догађаја; 

организовање догађаја из области спорта у добротворне 

сврхе; организовање и вођење фитнес часова; 

организовање и реализација спортских такмичења; 

организовање образовних, забавних, спортских и 

културних догађаја; подучавање борилачких вештина; 

подучавање бокса; подучавање аикида; подучавање из 

бразилске џиу-џице; подучавање кикбокса; подучавање 

мау таи; подучавање мешовитих борилачких вештина 

(мма); подучавање пилатеса; подучавање плеса око 

шипке; подучавање саватеа; подучавање самбо 

борилачке вештине; подучавање теквондоа; 

подучавање фитнеса у ваздуху; подучавање џудоа; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање информација које се односе на 

спорт; пружање информација које се односе на 

спортске догађаје; пружање информација о спортским 

и културним активностима; пружање информација о 

спорту путем интернет странице; пружање 

информација у вези са физичким вежбама путем он-

лајн интернет страница; пружање информација у вези 

са физичким тренингом путем он-лајн интернет 

страница; пружање курсева обуке; пружање објеката и 

опреме за рекреацију и слободне активности; пружање 

обуке из плеса; пружање онлајн информација из 

области тренирања; пружање он-лајн информација у 

вези са образовним активностима, активностима 

оспособљавања, забавним, спортским и културним 

активностима; пружање простора и опреме за фитнес 

вежбање; пружање услуга теретана; спортске 

активности; спортско тренирање; стављање на 

располагање објеката за фитнес и физичке вежбе; 

услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

фитнес клубова; услуге школе јоге; услуге школе за 

борилачке вештине; часови борилачких вештина; 

часови пливања; часови физичке кондиције.  
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(210) Ж- 2022-1595 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

UX250h 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2022-1596 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

UX300e 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2022-1602 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.16; 24.01.17; 25.01.05; 26.01.18; 26.03.23; 

27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07 

(591) сива, браон, зелена  

(526) selo  

(511) 35  оглашавање, нарочито рекламирање преко 

телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање;   

 

38  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретнх и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета. 

41  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружа ње забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова   
 

(210) Ж- 2022-1613 (220) 05.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Guangdong Gaojing Solar Energy Technology 

Co., Ltd, Unit B25, 2 / F, Building 4, 153 Rongao Road, 

Hengqin New District, 519000, Zhuhai, pokrajina 

Guangdong, CN 

(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2, Палилула, 

11060, Београд 

(540) 

高景 GOKIN 

 

(531) 28.03.00  

(511) 9  батерије, електричне; биочипови; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; електрични 

проводници; дна чипови; кристали галенита 

[детектори]; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; монокристалне силиконске 

плочице; носачи за електричне калемове; 

фотонапонске ћелије.  
 

(210) Ж- 2022-1622 (220) 06.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Guangdong Gaojing Solar Energy Technology 

Co., Ltd, Unit B25, 2 / F, Building 4, 153 Rongao Road, 

Hengqin New District, 519000, Zhuhai, pokrajina 

Guangdong, CN 

(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2, Палилула, 

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 28.03.00 
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(511) 9  батерије, електричне; биочипови; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; електрични 

проводници; дна чипови; кристали галенита 

[детектори]; носачи за електричне калемове; картице 

са интегрисаним колима [паметне картице]; 

фотонапонске ћелије; монокристалне силиконске 

плочице.  
 

(210) Ж- 2022-1632 (220) 07.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Augmented Reality Concepts, Inc. , 344 S 

Warren St., Suite 200, Syracuse, New York 13202 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

IMPEL 

(511) 9  софтвер који се може преузети за хостовање, 

управљање, развој, анализу и одржавање апликација, 

софтвера, и веб сајтова за друге; софтвер који се 

може преузети за хостовање, управљање, развој, 

анализу и одржавање апликација, софтвера и веб 

сајтова продаваца возила, велепродаваца возила, 

оригиналних произвођача опреме за возила, и ауто 

пијаца; софтвер који се може преузети који купцима 

возила олакшава и побољшава искуство током 

куповине и омогућава комуникацију са купцима.  

42  омогућавање привременог коришћења софтвера 

који се не може преузети за хостовање, управљање, 

развој, анализу и одржавање апликација, софтвера, и 

веб сајтова за друге; омогућавање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети за 

хостовање, управљање, развој, анализу и одржавање 

апликација, софтвера и веб сајтова продаваца возила, 

велепродаваца возила, оригиналних произвођача 

опреме за возила, и ауто пијаца; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети који купцима возила олакшава и 

побољшава искуство током куповине и омогућава 

комуникацију са купцима.  
 

(210) Ж- 2022-1643 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) MBRAINTRAIN DOO BEOGRAD, Савска 

19Г/3, 11000, Београд, RS 

(540) 

SMARTING 

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки удови 

очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји и 

производи за одојчад; апарати, уређаји и производи за 

сексуалне активности.   

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(210) Ж- 2022-1645 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Bülbül Halil , Кнегиње Љубице 7/10,  

11000, Београд, RS 

(740) Стефан М. Јовичић, адвокат, Влајковићева 12, 

11000, Београд 

(540) 

EKLEKTIKA 

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе трошкова и цене коштања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; вођење пословних догађаја; 

дактилографске услуге; дистрибуција рекламног 

материјала; дистрибуција узорака; договарање 

претплате за услуге телекомуникација за трећа лица; 

економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; 

изнајмљивање регистар каса; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 
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са јавношћу; консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; манекенске 

услуге у циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг; маркетинг преко инфлуенсера; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка истраживања; 

непосредно оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; обрачун пореза; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање претплате на услуге електронске наплате 

путарине [енп] за друге; организовање сајмова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; 

пословна истраживања; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 

управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; презентација робе; преписивање кореспонденције 

[канцеларијске услуге]; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; привремено 

пословно управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање статистичких 

података; припрема платних листи; припрема студија о 

профитабилности пословања; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних филмова; 

промоција продаје за друге; промоција производа преко 

инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у комерцијалне 

или рекламне сврхе; пружање података из телефонског 

именика; пружање пословних информација; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачунарско вођење медицинске 

документације и датотека; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; рекламирање 

слањем наруџбеница; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге набавке за 

трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте]; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге онлајн 

поручивања хране за понети и доставе из ресторана; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге пописивања 

поклона; услуге поређења цена; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

различитих стручњака са клијентима; услуге пословног 

саветовања за дигиталну трансформацију; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе; 

услуге претплате на новине за друге; услуге 

придобијања потенцијалних клијената; услуге 

пријављивања пореза; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; услуге продаје путем 

лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге фотокопирања; 

фактурисање; финансијска ревизија; циљни маркетинг. 
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41  академије [образовне]; вођење забавних догађаја; 

вођење часова фитнеса; дистрибуција филмова; 

дресирање животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; игра бегства из собе [забава]; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

уживо; извођење циркуских представа; издавање књига; 

издавање лаке ронилачке опреме; издавање опреме за 

стадионе; издавање спортске опреме, осим возила; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; издавање 

тениских терена; изнајмљивање акваријума за 

ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање 

аудио снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање 

сценског декора; изнајмљивање тренажних симулатора; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова; изнајмљивање филмских реквизита; 

изнајмљивање читача електронских књига; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; испити 

из области образовања; истраживања у области 

образовања; компоновање музике; културне, образовне 

или забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

микрофилмовање; монтажа видеотрака; настава, обука; 

образовање у интернатима; образовне услуге које 

пружају асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање балова; 

организовање забавних догађаја; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; организовање 

разгледања у пратњи водича; организовање спортских 

такмичења; организовање такмичења [образовних или 

забавних]; организовање такмичења у електронским 

спортовима; организовање такмичења у лепоти; 

организовање тура пењања са водичем; оркестарске 

услуге; писање песама; писање сценарија; писање 

сценарија, изузев за рекламне сврхе; писање текстова; 

планирање забава [забава]; подучавање; подучавање 

аикида; подучавање џудоа; позоришна продукција; 

покретне библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; представљање музејских 

изложби; пренос знања и искуства [обучавање]; пренос 

пословног знања као и техничког знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема и 

вођење симпозијума; припрема и вођење спортских 

догађаја; продукција музике; продукција представа; 

продукција радио и телевизијских програма; производња 

подкаста; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; професионално усмеравање [саветовање у вези 

са образовањем или обуком]; пружање информација које 

се односе на рекреативне активности; пружање 

корисничких оцена у забавне и културне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у забавне и културне сврхе; 

пружање услуга аутомата за аркадне игрице; пружање 

услуга казина [игре на срећу]; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; режирање емисија; режирање филмова, 

осим рекламних филмова; резервисање седишта за 

приредбе, свечаности; религијско образовање; садо 

обука [подучавање о чајној церемонији]; снабдевање 

опремом за рекреацију; снимање видеорекордером; 

стављање на располагање игралишта и опреме за голф; 

субтитловање; телевизијска забава; титловање; тумачење 

језика знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге библиотека игара; услуге биоскопа; 

услуге бојења лица; услуге видео снимања дроном; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; услуге 

дискотека; услуге диск џокеја; услуге електронских 

спортова; услуге забаве које пружају кампови за одмор; 

услуге забављача; услуге забавних паркова; услуге 

зоолошких вртова; услуге игара на срећу; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге 

калиграфије; услуге караока; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; услуге личног тренера 

[фитнес тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге 

монтаже видео записа за манифестације; услуге 

музичког образовања; услуге мултимедијалних 

библиотека; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

обданишта; услуге образовања које пружају школе; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; услуге позајмљивања књига 

у библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

сертификације у образовању, наиме пружање обуке и 

испитивање нивоа знања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге спортских објеката; 

услуге стављања на располагање телевизијских 

програма, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге студија за снимање; услуге 

технике осветљења за манифестације; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге филмског студија; 
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услуге фотографисања дроном; учење на даљину; 

физичко васпитање; фотографисање; фотографске 

репортаже. 43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање апарата 

за осветљење; изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање преносивих свлачионица; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање смештаја за одмор; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за животиње; 

пансионске услуге; прављење скулптура од хране; 

резервисање пансиона; резервисање привременог 

смештаја; услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; услуге барова; услуге вашоку ресторана; 

услуге дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова за 

одмор [смештај]; услуге кантина; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге личног шефа кухиње; услуге мотела; 

услуге наргила барова; услуге оцењивања хране 

[пружања информација о храни и пићу]; услуге 

привременог смештаја које пружају прихватилишта; 

услуге пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге прихватилишта за 

животиње; услуге резервисања хотела; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге ресторана 

који нуде храну за понети; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге снек-

барова; услуге удон и соба ресторана.  
 

(210) Ж- 2022-1646 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Centar za cirkularnu ekonomiju CIREKON 

d.o.o, Народних хероја 55/4/19, 11070, Београд, RS 

(740) Јована Ј. Јоксимовић, адвокат, Паунова 84/24, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.05; 26.04.10; 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 

26.05.04; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591)  златна: #Е7Д596; ргб(231, 213, 150) 

црно/сива: #282828; ргб(40, 40, 40)  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; услуге агенција за 

пружање пословних информација; анализе трошкова 

и цене коштања; ревизија пословања; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

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; професионалне пословне 

консултације; економске прогнозе; пружање 

пословних информација; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; писање рекламних текстова; тражење 

спонзорства; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пословно управљање за 

независне пружаоце услуга; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; ангажовање спољних фирми 

за административно управљање компанијама; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; услуге праћења тржишта; 

административна помоћ при одговарању на позиве за 

подношење понуда.  

36  финансијске анализе; пружање финансијских 

информација; обавештења о карбон кредитима; 

финансијско процењивање вуне;  финансијска 

процена вуне; инвестирање средстава; финансијске 

процене одговора на позиве за подношење понуда; 

групно финансирање.  

37  пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

консултације о грађењу.  

41  академије [образовне]; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; услуге пружања обуке; пружање 

услуга у области образовања; изнајмљивање 

играчака; организовање и вођење образовних форума 

уживо; пренос знања и искуства [обучавање].  

42  услуге индустријског дизајна;  услуге 

дизајнирања паковања; изнајмљивање рачунара;  

саветовање у вези са штедњом енергије; 

истраживање у области заштите животне средине; 
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пружање научних информација, савета и 

консултација које се односе на смањење емисије 

угљеника; енергетска ревизија; саветодавне услуге из 

области технологије; платформа као услуга [паас]; 

истраживања у области грађевинских конструкција.  
 

(210) Ж- 2022-1647 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.05.06; 25.07.03; 25.07.25; 26.04.10; 

26.04.14; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) розе, плава, бледо жута и бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
 

(210) Ж- 2022-1648 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.05.06; 24.17.07; 25.07.03; 25.07.25; 

26.04.10; 26.04.14; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

(591) зелена, плава, наранджаста, бледо жута, бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
 

(210) Ж- 2022-1649 (220) 08.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.05.06; 24.17.07; 25.07.03; 25.07.25; 

26.04.10; 26.04.14; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

(591) плава, зелена, сива, бледо жута, розе и бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
 

(210) Ж- 2022-1650 (220) 09.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.07.03; 25.07.25; 26.01.17; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, зелена, сива и бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
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(210) Ж- 2022-1651 (220) 09.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.07.03; 25.07.25; 26.01.17; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, тамно плава, светло плава, зелена и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
 

(210) Ж- 2022-1652 (220) 09.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.07.03; 25.07.25; 26.01.17; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, розе, плава, светло наранджаста и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

витамински препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететске 

супстанце обогаћене витаминима; додаци исхрани; 

храна за бебе; помоћна лековита средства.  
 

(210) Ж- 2022-1671 (220) 09.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, DK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.04; 04.05.05; 21.01.25  

(554) Тродимензионални знак  

(511) 28  игре, игачке и предмети за игру.  
 

(210) Ж- 2022-1678 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 15.01.13; 21.01.17; 26.03.23; 

26.04.09; 26.11.03; 26.11.06; 29.01.01  

(591) црвена, бордо  

(511) 34  замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2022-1680 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 01.15.17; 15.01.13; 24.13.25; 

24.17.03; 26.03.23; 26.11.06; 26.11.13; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) светло сива, тамно сива, црна  

(511) 34  замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2022-1681 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, наранджаста, жута, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1682 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.15  

(591) тамно плава, плава, светло плава, тиркизна, 

зелена, жута, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1683 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.01.15; 02.05.02; 02.05.23; 27.05.01; 27.05.08; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) тамно плава, плава, жута, наранџаста, тамно 

црвена, црвена, браон, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; додаци исхрани;  

храна за бебе.  
 

(210) Ж- 2022-1685 (220) 13.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd.,, 

Room 15A07, International Chamber of Commerce 

Building, Building 2, Zhongfu Plaza, No. 799 Chengbei 

Road, , Yiwu City, Zhejiang Province,, CN 

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

11070, Београд 

(540) 

SOKANY 
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(511) 8  шишачи за браду; ручне справе за увијање косе; 

маказице за заноктице; гвоздени савијачи; ручне справе 

за коврджање косе; бријачи, електрични или 

неелектрични; турпије за нокте, електричне; апарати за 

полирање ноктију, електрични или неелектрични / 

справе за полирање ноктију, електричне или 

неелектричне; апарати за шишање за личну употребу, 

електрични и неелектрични; справице за сечење 

ноктију, електричне и неелектричне; прибор за 

маникирање; уређаји за депилацију, електрични и 

неелектрични; прибор за маникирање, електрични; 

увијачи трепавица; апарати за плетење косе, 

електрични; апарати за ласерско уклањање длачица, 

осим за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1689 (220) 14.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) FASHION CO DОО BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115 б,  

11 000, Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црно, бела, бордо  

(511) 16  папирни или картонски производи, наиме, 

кесе и папир за паковање, папирне или картонске кесе и 

кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, сетови за 

сцену, архитектонски модели; штампани производи 

нарочито постери, албуми, атласи, брошуре, мапе, 

разгледнице, каталози, ознаке које нису од тканине, 

штампани материјали, књиге, новине, периодична 

издања, журнали, дневници, траке; материјал за 

повезивање књига; фотографије; прибор за писање 

нарочито блокови, блокови за цртање, папири за 

упијање, свеске, календари, коверте, папир за писање, 

књиге; лепкови за прибор за писање или кућну 

употребу; уметнички материјал; четкице за сликање; 

материјали за писаће машине и канцеларију (осим 

намештаја), нарочито подлоге за писање, кутије и 

подлоге за печат, носачи за писма, ножеви за писма, 

оловке, табле за писање, држачи за мастило, тегови за 

папир, држачи за оловке, подлоге за столове, патроне за 

оловке; инструкције или материјал за учење (осим 

апарата); пластични материјал за паковање (није 

укључено у остале класе); тип штампе, блокови за 

штампу.  

18  кожа и имитација коже; торбе и кофери; путна 

торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; торбе за 

плажу, школске торбе, satchel ташне, торбе за 

куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; attache ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  

25  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

џемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиџаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за џеп, кравате, трегери, рукавице 

(одећа), рукавице без прстију, рукавице са спојеним 

прстима, муфови (одећа), муфови за уши (одећа), 

мараме за врат; одећа за главу, шешири, вунене капе, 

мараме за главу (одећа), качкети, капе, чарапе, 

хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, спортска 

обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле или 

сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

35  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и покривала 

за главу, текстилна роба, роба од коже или имитације 

коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, накит, сатови и 

хронометријски инструменти, малопродаја преко 

интернета, коју омогућава глобална рачунарска мрежа, 

понуда парфема, одеће, обуће и покривала за главу, 

текстилне робе, робе од коже или имитације коже, торби, 

наочара и наочара за сунце, накита, сатова и 

хронометријских инструмената, рекламне и промотивне 

услуге, нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(210) Ж- 2022-1691 (220) 14.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 
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(740) Ана Никшић, адвокат, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

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

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

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1692 (220) 14.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

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

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

преовлађује.  

30  слаткиши.  

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1693 (220) 14.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе жуте, зелена, плава  

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

преовлађује.  

30  слаткиши.  

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1694 (220) 15.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, зелена, плава  
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(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1702 (220) 19.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 02.03.02; 

25.01.01; 26.04.14; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, плава, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1727 (220) 22.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA CORAL PINK 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1728 (220) 22.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA TURQUOISE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји 

и њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1733 (220) 22.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

SUPETSTAR 

(511) 31  храна за кућне љубимце.  
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(210) Ж- 2022-1734 (220) 22.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, ZUG, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

PETHLETE 

(511) 31  храна за кућне љубимце.  
 

(210) Ж- 2022-1736 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Miros Land d.o.o. and STUR i agencija Miros 

Zlatibor, Miroslav Kolarević preduzetnik, Рујно 5, 

31315, Златибор, RS i Рујно 5, 31315, Златибор, RS 

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

(540) 

VILA BOROVA 

(511) 35  пословно управљање хотелима; услуге 

односа са јавношћу; услуге оглашавања, маркетинга 

и промоција; услуге помоћи у пословању.  

36  послови везани за непокретности; изнајмљивање 

непокретности; услуге агенција за промет 

непокретности; услуге професионалног управника.  

37  грађевинске услуге; изградња и рушење зграда, 

услуге у домену грађевинарства; услуге одржавања 

апартмана и стамбених зграда; услуге вешераја 

(прања рубља); услуге одржавања и чишћења 

домаћинства.  

39  транспортне услуге; организовање путовања; 

изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање возила; достава хране.  

41  организовање спортски и културних активности; 

организовање и вођење конференција, конгреса и 

симпозијума; услуге спортског и фитнес тренирања 

(услуге клубова здравља [здравствено и фитнес 

вежбање]) (спортска обука (тренирање)).  

43  резервације смештаја, хотелске резервације; 

изнајмљивање просторија за састанке; посредовање у 

издавању смештајних јединица (изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање смештаја за 

одмор; резервисање привременог смештаја); услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге 

рецепције за привремени смештај [предаја кључева]; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

ресторана, кафе-ресторана и барова.  
 

(210) Ж- 2022-1740 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Davidoff & Cie SA, rue de Rive 2, CH-1200 

Genève, CH 

(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.07.03; 25.07.08; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамнољубичаста, љубичаста, тамносива, бела  

(511) 34  дуван, прерађен или си ров; производи на 

бази дувана; замене за дуван, не у медицинске и 

куративне сврхе; цигарете; електронске цигарете; 

течни раствори за електричне цигарете; артикли за 

пушаче, упаљачи за цигарете; пепељаре; шибице.   
 

(210) Ж- 2022-1741 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Davidoff & Cie SA, rue de Rive 2, CH-1200 

Genève, CH 

(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.07.03; 25.07.25; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) тамно розе, тамносива, светлосива  

(511) 34  дуван, прерађен или сиров; производи на 

бази дувана; замене за дуван, не у медицинске и 

куративне сврхе; цигарете; електронске цигарете; 

течни раствори за електричне цигарете; артикли за 

пушаче, упаљачи за цигарете; пепељаре; шибице.   
 

(210) Ж- 2022-1742 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10,  

11000, Београд, RS 
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(540) 

ОСМАТРАЧНИЦА 

(531) 28.05.00  

(511) 38  aудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање и 

пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских програма; 

услуге телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање радио и 

телевизијских програма путем сателита; емитовање 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

видео емитовање и пренос кинематографских филмова 

и филмова путем интернета; емитовање видео записа 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање и пренос телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; емитовање радио и телевизијских 

програма путем кабловских или бежичних мрежа; 

емитовање програма путем глобалне рачунарске 

мреже; комуникација путем виртуелне приватне мреже 

[VPN]; омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; услуге 

преноса телевизије путем интернета [IPTV].   

41  продукција телевизијских програма за емитовање 

на мобилним телефонима; продукција музике; 

продукција плоча; продукција емисија и филмова; 

продукција звучних и видео снимака; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције забавних 

догађаја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; забавне и спортске 

активности; организовање спортских догађаја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа.   

 

45  лиценцирање права у области аудио продукције 

[правне услуге]; лиценцирање права у области видео 

продукције [правне услуге]; лиценцирање права у 

области телевизијске продукције [правне услуге]; 

менаџмент ауторских права; лиценцирање ауторских 

права.  
 

(210) Ж- 2022-1744 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, тегет, розе, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1745 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, тегет, жута, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1746 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 

72 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 01.01.25; 02.09.01; 03.13.09; 24.17.07; 

26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 

29.01.15  

(591) тегет, плава, зелена, тиркизна, жута, 

наранджаста, црвена, розе, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1748 (220) 26.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Иван Пешевски , 27. марта 39, 11000, Београд, RS 

(740) Душан Алексић, адвокат, Проте Матеје 24, 

11000, Београд 

(540) 

ZLA CANNTINA 

(511) 3  баy рум лосиони после бријања; баy рум 

лосиони после бријања за козметичке потребе; мизу-

осхирои [течна основа за шминку]; абразиви; 

абразивна средства која се користе при полирању 

метала; абразивне пасте; абразивне тканине; 

абразивне тканине и папир; абразивни папир; 

абразивни песак; агенси за испирање веша; адитиви 

за веш; амбра [парфем]; амонијак за потребе 

чишћења; амонијак [испарљиви алкали] [детерџент]; 

антистатичке марамице за машине за сушење веша; 

антистатички препарати за кућну употребу; 

антистатички спрејеви за одећу; апликатори за 

наношење лака за обућу који садрже лак за обућу; 

ароматерапијска уља; ароматерапијске креме; 

ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља; 

ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 

медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни 

чуњићи; ароме етеричних уља за пића; ароме за 

колаче [етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; 

ароме за храну [етарска уља]; ароме за храну од 

етарских уља; астрингентна средства; бадемово 

млеко за козметичку употребу; бадемово уље; 

бадемов сапун; базе за шминку; балзами за бријање; 

балзами за косу; балзами за усне; балзами за усне; 

балзами након бријања; балзами, осим за медицинске 

сврхе; басма [козметичка боја]; бб креме; бела креда; 

белила за веш; бензин за уклањање мрља; бергамот 

уље; биљне креме за локалну примену за 

учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти за 

козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље за 

учвршћивање косе]; блокови брусног папира за 

оштрење оловака за цртање; боје за браду; боје за 

косу; боје за лице; боје за образе; боје за обрве у 

облику оловака и праха; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; брусне тракице; брусни листови; 

брусни папир; брусни папир за оштрење оловака за 

цртање; ваздух конзервиран под притиском, за 

чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику 

штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи 

за козметичке сврхе; вештачка крв за потребе глуме; 

вештачке трепавице; вештачки ванилин; вештачки 

камен за пете; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; влажне марамице импрегниране средствима 

за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажне 

тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање 

посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене 

детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани 

јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички 

убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за 

заштиту од сунца; водоотпорна средства за заштиту 

од сунца; восак за аутомобиле; восак за бркове; восак 

за депилацију; восак за кожне производе; восак за 

косу; восак за паркет; восак за подове; восак за 

полирање; восак за топљење [мирисни препарати]; 

восак за ципеле; воскови за масажу, осим за 

медицинску примену; врхови за нокте; вулкански 

пепео за чишћење; гвалтеријино уље; гел алое вере 

за козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку примену; 

гелови за козметичку употребу; гелови за косу; 

гелови за косу и пене за косу; гелови за купање; 

гелови за купање и туширање; гелови за купање и 

туширање, нису за медицинске потребе; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за 

обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за 

обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за 

козметичке потребе; гелови за скидање шминке; 

гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење 

коже; гелови за туширање; гелови за успоравање 

старења; гелови за успоравање старења за 

козметичке потребе; гелови за фарбање обрва; 
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гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и 

туширање, није за медицинске потребе; гелови који 

се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за 

туширање; гелови након бријања; гелови након 

сунчања; гелови након сунчања за козметичке 

потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

животиње; дезодоранси за кућне љубимце; 

дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за 

личну употребу [парфимеријски производи]; 

дезодоранси за људе или животиње; дезодоранси за 

људску употребу; дезодоранси за негу тела; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодоранси за 

тело; дезодоранси за тело [парфимеријски 

производи]; дезодоранси за тело у форми таблета; 

дезодоранси и антиперспиранти за личну употребу; 

дезодоранси у спреју за жене; дезодорантни сапун; 

декоративна козметика; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџент за прање судова у 

облику таблета; детерџенти за аутомобиле; 

детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање 

посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање 

судова у облику гела; детерџенти за прање судова у 

праху; детерџенти за прање судова у течном облику; 

детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу; детерџенти на бази петролеја 

[за потребе домаћинства]; детерџент таблете за 

прање судова; детерџент у таблетама за апарате за 

кафу; дечија козметика за игру која оставља траг на 

кожи; дијамантин, боракс [арбазив]; дневне креме; 

допуна за мирисне дифузоре са штапићима; 

екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за 

козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за 

негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије након бријања; 

етарска уља; етарска уља за ароматерапију; етарска 

уља за индустријску употребу; етарска уља за 

козметичке потребе; етарска уља за личну употребу; 

етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља 

за употребу у производњи мирисних производа; 

етарска уља за употребу у процесима производње; 

етарска уља као ароме за храну; етарска уља као 

мириси за прање веша; етарска уља кедровог дрвета; 

етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске 

есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље 

лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља 

за додавање ароме пићима; жавелова вода; жвакаћа 

гума за избељивање зуба; желатин од морских алги 

за прање веша; желе од петролеја за козметичку 

употребу; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију [козметика]; 

заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за 

чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику 

меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана 

челична вуна за чишћење; индустријски абразиви; 

индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака] 

[детерџент]; јапанско уље за учвршћивање косе; 

јасминово уље; јастучићи за чишћење натопљени 

козметичким средствима; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; једнократне 

маске које се греју паром, не за медицинске намене; 

јонон [парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; какао маслац за козметичке 

потребе; калијум хипохлорид; камен за бријање 

[антисептички]; камен за глачање; камен за пете за 

личну употребу; камен за полирање; камен пловућац; 

камење за омекшавање стопала; кана за козметичке 

потребе; кана [козметичка боја]; карбиди метала 

[абразиви]; карнауба восак за полирање за поморску 

употребу; карнауба восак за поморску употребу; 

карнауба восак за употребу на возилима; каустична 

сода; кесице са мирисом за рубље; козметика; 

козметика за децу; козметика за животиње; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за брзо сушење лакова за нокте; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за лице и тело; козметичке креме за негу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за учвршћивање коже 

око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони; козметичке креме 

и лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке 

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 

за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички печати, напуњени; козметички 

пилинзи за тело; козметички препарати; козметички 

препарати за заштиту од опекотина од сунца; 

козметички препарати за заштиту од сунца; 

козметички препарати за косу и теме; козметички 
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препарати за купање; козметички препарати за купке 

и туширање; козметички препарати за лице; 

козметички препарати за лице и тело; козметички 

препарати за негу и третирање коже; козметички 

препарати за негу коже; козметички препарати за 

негу косе; козметички препарати за негу лица; 

козметички препарати за негу ноктију; козметички 

препарати за негу тела; козметички препарати за 

негу уста и зуба; козметички препарати за 

обликовање косе; козметички препарати за 

обнављање коже; козметички препарати за суву кожу 

током трудноће; козметички препарати за сузбијање 

поновног раста длака; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудер за лице; козметички пудери за 

лице; козметички сапуни; козметички серуми; 

козметички сетови; козметички тоници за лице; 

козметички фластери који садрже средства за 

заштиту од сунца за употребу на кожи; колоњска 

вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде, 

парфеми и козметички производи; комади сапуна; 

комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице; 

компресе за очи за козметичке потребе; кора 

квилајле за прање; коректори за лице; коректори за 

пеге и мрље; коректори [козметички]; корунд 

[абразив]; креда за чишћење; креде за козметичку 

употребу; креде за шминку; крема за тело за 

козметичку примену; крема за тело за козметичку 

употребу; крема која не оставља трагове; кремаста 

подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти 

пудери за лице; креме базиране на етарским уљима 

за ароматерапију; креме за бељење коже; креме за 

бријање; креме за депилацију; креме за заноктице; 

креме за заштиту од сунца; креме за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; креме за избељивање 

зуба; креме за избељивање коже; креме за кожне 

производе; креме за кожу; креме за кожу за 

козметичке потребе; креме за кожу и у течном и у 

чврстом облику; креме за кожу у течном и чврстом 

облику; креме за косу; креме за купање; креме за 

лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за 

лице и тело; креме за лице и тело за козметичке 

потребе; креме за масажу, осим за медицинску 

примену; креме за негу коже и скидање шминке; 

креме за негу коже и скидање шминке за козметичке 

потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за 

козметичке потребе; креме за негу тела; креме за 

нокте; креме за нокте за козметичке потребе; креме 

за очи; креме за очи за козметичке потребе; креме за 

пилинг; креме за пилинг за козметичке потребе; 

креме за полирање; креме за полирање чизама; креме 

за посветљивање коже; креме за регенерацију коже 

за козметичке потребе; креме за руке; креме за руке 

за козметичке потребе; креме за самопотамњивање; 

креме за светао тен; креме за светао тен за 

козметичке потребе; креме за скидање шминке; 

креме за смањење целулита; креме за смањење 

целулита за козметичке потребе; креме за сунчање; 

креме за сунчање за козметичке потребе; креме за 

тело; креме за тело за козметичку примену; креме за 

тело за козметичку употребу; креме за тело 

[козметика]; креме за туширање; креме за употребу 

пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме за ципеле; креме за 

ципеле и чизмице; креме за чизме; креме за чишћење 

коже; креме за чишћење [козметичке]; креме и 

лосиони за тамњење коже; креме и препарати након 

сунчања; креме које не остављају трагове; креме 

након бријања; креме након сунчања; креме након 

сунчања за козметичке потребе; креме против бора; 

креме против бора за козметичке потребе; креме 

против пега; креме против пега за козметичке 

потребе; креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за 

купање; кристали за купање за козметичке потребе; 

кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене 

детерџентом за чишћење; крпе натопљене 

детердџентом за чишћење објектива; крпе натопљене 

препаратима за полирање намењене чишћењу; 

крпице за брисање наочара импрегниране 

детерџентом; крпице за брисање наочара натопљене 

детерџентом; крпице натопљене детерџентом за 

чишћење наочара; крпице натопљене препаратима за 

чишћење; купке на бази ментола, нису за медицинске 

потребе; лак за нокте; лакови за косу; лакови за 

нокте за козметичке потребе; лакови за нокте и 

скидачи лака за нокте; лакови и креме за обућу; 

лепак за везивање уметака за косу; лепак за вештачке 

нокте; лепак за вештачке нокте или трепавице; лепак 

за вештачке трепавице; лепак за вештачке трепавице, 

косу и нокте; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од 

гуме за козметичку употребу; листићи за купање; 

лични дезодоранси; лоптице од вате за козметичке 
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потребе; лосиони за бебе [тоалетни производи]; 

лосиони за браду; лосиони за бријање; лосиони за 

заштиту од сунца; лосиони за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; лосиони за јачање косе; лосиони 

за јачање ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за косу*; лосиони за 

косу за козметичке потребе; лосиони за купање; 

лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони 

за лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за 

козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони 

за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за 

негу косе; лосиони за негу косе за козметичке 

потребе; лосиони за нијансирање тена, за лице, тело 

и руке за козметичке потребе; лосиони за 

обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за 

руке за козметичке потребе; лосиони за 

самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање 

[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

смањење целулита; лосиони за смањење целулита за 

козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за 

сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело; 

лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за 

трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони 

за успоравање старења; лосиони за успоравање 

старења за козметичке потребе; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; лосиони за 

хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење 

зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и 

препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и 

косе; лосиони након сунчања; лосиони након 

сунчања за козметичке потребе; лосиони после 

бријања; марамице за бебе; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; марамице за 

једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице за спречавање бојења веша; марамице 

импрегниране са средствима за чишћење коже; 

марамице натопљене етарским уљима, за козметичку 

употребу; марамице натопљене козметичким 

средствима; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; марамице натопљене 

средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за 

косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке 

потребе; маске за очи у облику гела; маске за тело; 

маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у 

облику креме; маске за тело у облику креме за 

козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона; 

маске за тело у облику лосиона за козметичке 

потребе; маске за тело у облику пудера; маске за 

тело у облику пудера са козметичке потребе; маске 

за хидратацију коже; маске у листовима [схеет 

маске] за козметичке сврхе; масна сценска шминка; 

масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине за полирање 

подова; мешавине парфема; мирис за примену у 

домаћинству; мириси; мириси за аутомобиле; 

мириси за личну употребу; мириси за примену у 

домаћинству; мириси за просторије; мириси за 

употребу у домаћинству; мириси за употребу у 

производњи; мириси и парфимеријски производи; 

мирисна вода за постељину; мирисна мента [етарско 

уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих испарава 

мирис када се загреју; мирисне борове шишарке; 

мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће за 

очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за купање; 

мирисни дифузори; мирисни дифузори који садрже 

мирисна уља у бочици и штапиће; мирисни лосиони 

за тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

мирисно пуњење за електричне собне распршиваче 

мириса; мирисно пуњење за не-електричне собне 

распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво 

дрво; мицеларна вода; млека након сунчања; млека 

након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони 

и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко 

за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке 

потребе; млеко за после бријања; млеко за после 

сунчања за козметичку примену; млеко за после 

сунчања за козметичку употребу; млеко за скидање 

шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за 

тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе; 

млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке 

потребе; млеко после сунчања за козметичку 

примену; млеко после сунчања за козметичку 

употребу; морске алге за употребу у козметици; 

мошус [парфимерија]; мус за обликовање косе; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за брисање прашине; натопљене крпице за 

полирање; натопљене крпице за чишћење; 

натопљене крпице за чишћење, брисање прашине 

или полирање; натопљене папирне марамице за 

чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове; 

неклизајући восак за подове; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за испирање; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за испирање 

уста и гргљање; немедицинска средства за испирање 

уста кућних љубимаца; немедицинска средства за 

натапање стопала; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за прање 
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руку; немедицинска средства за чишћење зуба; 

немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске 

креме за третман коже главе; немедицинске креме 

против оједа од пелена; немедицинске креме против 

пеленског осипа; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински балзами за усне; 

немедицински лосион за косу; немедицински 

лосиони за косу; немедицински лосиони за 

обнављање косе; немедицински лосиони за 

стимулацију коже; немедицински лосиони за 

стопала; немедицински пилинзи за лице и тело; 

немедицински прашкови за купање; немедицински 

прашкови за стопала; немедицински препарати за 

купање; немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу зуба и за испирање уста; 

немедицински препарати за негу коже; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; немедицински препарати за негу косе; 

немедицински препарати за негу стопала; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за негу усана; немедицински препарати за 

прање руку; немедицински препарати за третман 

косе за козметичке потребе; немедицински 

препарати за ублажавање опекотина од сунца; 

немедицински препарати за чишћење коже; 

немедицински производи за заштиту усана; 

немедицински сапуни; немедицински серуми за 

кожу; немедицински тоалетни препарати; 

немедицински тоалетни производи; немедицински 

тоници за косу; немедицински хигијенски препарати 

као тоалетна средства; немедицински шампони; 

немедицински шампони за кућне љубимце; 

немедицински шампони против перути; непенећи 

козметички производи; неутрализатори за трајно 

коврџање косе; ноћне креме; облоге за обнову 

ноктију; обућарски восак; одстрањивачи воска са 

пода [средства за одстрањивање]; одстрањивачи 

лака; оловке за извлачење обрва; оловке за лак за 

нокте; оловке за очи; оловке за скидање лака за 

нокте; оловке за усне; омекшивачи за веш; 

омекшивачи за заноктице; оплемењивачи рубља за 

употребу у перионицама; освеживачи даха; 

освеживачи даха, нису за медицинске потребе; 

освеживачи даха у облику штапића за жвакање са 

екстрактом брезе; основе за шминку у облику пасте; 

отпушивачи одвода; паковања за лице; паковања за 

негу лица; паковања маски за козметичку примену; 

палете са сјајем за усне; памучна вуна за козметичку 

употребу; памучни јастучићи натопљени 

препаратима за уклањање шминке; памучни тупфери 

за уклањање шминке; памучни штапићи за 

козметичку употребу; папир за полирање; папирни 

сапуни за личне употребе; папирни сапуни за личну 

употребу; парфеми; парфеми за индустријске 

потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и 

тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи 

за негу после бријања; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимеријски производи, етарска уља; 

парфимеријски производи, етарска уља, козметички 

производи, лосиони за косу; парфимеријски 

производи, мириси и тамјан; парфимеријски 

производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну 

употребу; парфимисана уља за производњу 

козметичких препарата; парфимисане креме; 

парфимисане креме за козметичке потребе; 

парфимисане пасте за козметичке потребе; 

парфимисани пудери; парфимисани пудери за 

козметичке потребе; парфимисани сапуни; 

парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери 

за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за 

зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за 

обликовање косе; пена за косу; пена за обликовање 

косе; пене за косу; пене за купање за бебе; пене за 

купање за козметичке потребе; пене за купање и 

туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже; 

пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке; 

перлице за купање; перлице за купање за козметичке 

потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице; 

пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке 

потребе; плавило за веш; платнене марамице 

импрегниране средствима за чишћење коже; подлога 

за шминку са кремастом структуром; подлоге за лак 

за нокте; подлоге за руж за неутрализацију боје 

усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; позоришна шминка; полимерски 

премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих 

површина на аутомобилу; помаде за козметичку 

употребу; помаде за косу; помаде за косу за 

козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику 

за козметичке потребе; помандери [ароматичне 

материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси]; 

прајмер за нокте [козметика]; прашак за прање 

судова; прашкови за зубе; прашкови за зубе за 

козметичке потребе; прашкови за купање; прашкови 

за купање за козметичке потребе; прашкови за 

полирање; прашкови за прање веша; прашкови за 

прање косе; прашкови за рибање; прашкови за 

рибање за опште потребе; прашкови за чишћење 
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зуба; препарати за бељење веша; препарати за 

бељење и друга средства за прање веша; препарати 

за бељење косе; препарати за бељење [скидање боје] 

за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за бојење косе; препарати за бријање; 

препарати за бријање и после бријања; препарати за 

брушење; препарати за депилацију; препарати за 

депилацију и пилинг; препарати за заштиту 

коже[полирање]; препарати за заштиту косе од 

сунца; препарати за заштиту од сунца; препарати за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати 

за избељивање коже; препарати за избељивање 

кожних производа; препарати за извлачење 

праменова; препарати за испирање уста, који нису 

медицински; препарати за коврџање косе; препарати 

за козметичку негу; препарати за косу за уклањање 

боје; препарати за купање и туширање; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; препарати за 

натапање у перионицама; препарати за негу 

животиња, осим производа за прање животиња; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати 

за негу коже за уклањање бора; препарати за негу 

коже против старења; препарати за негу косе; 

препарати за негу косе који садрже органско 

девичанско уље од кокоса и девичанско уље од 

кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске 

потребе; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за одмашћивање за употребу у 

домаћинству; препарати за одмашћивање на бази 

растварача; препарати за освежавање даха за личну 

хигијену; препарати за отчепљивање одвода и 

судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви; 

препарати за очување коже [полирање]; препарати за 

оштрење; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за полирање; препарати за полирање 

аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за полирање протеза; препарати 

за прање; препарати за прање воћа и поврћа; 

препарати за прање и бељење веша; препарати за 

прање и избељивање; препарати за прање косе; 

препарати за рибање; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај 

лишћа биљака; препарати за сјај [полири]; препарати 

за скидање воска; препарати за скидање воска са 

пода; препарати за стругање или скидање боја и 

лакова; препарати за стругање подова; препарати за 

сунчање; препарати за сунчање [козметички]; 

препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца; 

препарати за трајно обликовање и обликовање косе; 

препарати за трајну ондулацију и увијање косе; 

препарати за трајну ондулацију косе; препарати за 

третирање косе; препарати за туширање; препарати 

за туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; препарати за увијање и 

обликовање косе; препарати за увијање косе; 

препарати за уклањање боја; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; препарати за уклањање лака; 

препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање надоградње за нокте; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за употребу пре бријања и после бријања; 

препарати за употребу пре натапања веша; препарати 

за хемијско чишћење; препарати за хидратацију 

[козметички]; препарати за хладно увијање косе; 

препарати за чишћење; препарати за чишћење 

аутомобилских гума и точкова; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; препарати за 

чишћење ветробранског стакла; препарати за 

чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за 

аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење 

за личну употребу; препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; препарати за чишћење, 

заштиту и очување површине возила; препарати за 

чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја 

листовима биљака; препарати за чишћење и 

полирање; препарати за чишћење карбуратора и 

стартера; препарати за чишћење листова биљака; 

препарати за чишћење на бази растварача; препарати 

за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за 

чишћење одвода; препарати за чишћење подова; 

препарати за чишћење, полирање и рибање; 

препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за чишћење, полирање, рибање 

и абразивни препарати; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и стругање; препарати за 

чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење 

производа од коже; препарати за чишћење протеза; 

препарати за чишћење, рибање и стругање; 

препарати за чишћење руку; препарати за чишћење 

тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за 

чишћење тканина; препарати за чишћење у облику 

пене; препарати за шминкање; препарати за 

штиркање; препарати за штиркање веша; препарати 

и средства за депилацију; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати након бријања; 

препарати од алое вере за козметичке намене; 

препарати против знојења; привремене тетоваже за 
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козметичке потребе; привремене тетоваже за 

козметичку употребу; природна етарска уља; 

природни мошус; природни парфемски производи; 

прозирни пудер за лице за козметичку примену; 

производи за бојење и бељење косе; производи за 

заштиту од сунца за козметичку примену; производи 

за заштиту од сунца за козметичку употребу; 

производи за заштиту од сунца [козметика]; 

производи за избељивање зуба; производи за 

исправљање косе; производи за негу тела и 

козметичку негу; производи за негу тела и лепоту за 

козметичку примену; производи за негу тела и 

лепоту за козметичку употребу; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; производи за парфимирање ваздуха; 

производи за пилинг лица за козметичку примену; 

производи за пилинг лица за козметичку употребу; 

производи за полирање; производи за полирање 

обуће; производи за полирање ципела и чизама; 

производи за прање веша; производи за прање суђа; 

производи за равнање косе; производи за сунчање; 

производи за хидратацију коже; производи за 

хидратацију против старења; производи за чишћење 

коже; производи од сапуна; пудер за шминкање; 

пудери за бебе [тоалетни производи]; пудери за лице; 

пудери за лице за козметичке потребе; пудери за 

лице [козметика]; пудери за лице у облику папира 

обложеног пудером; пудери за лице у праху; пудери 

за тело; пудери за тело за козметичке потребе; путер 

за тело; путер за тело за козметичке потребе; 

распршивачи од трске за освежавање ваздуха; 

растварачи за одмашћивање, за употребе које се не 

односе на процесе производње; растварачи за 

чишћење, за употребе које се не односе на процесе 

производње; раствори за чишћење; раствори за 

чишћење зубарских ултразвучних апарата за 

стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара; 

расхладни спрејеви за козметичке сврхе; 

регенератори за косу за бебе; регенератори за косу у 

облику сапуна; регенератори за нокте; ретинол крема 

за козметичке потребе; ролне брусног папира; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика]; 

ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за 

козметичке потребе; рукавице за пескарење; 

руменила; руменила за образе; руменило за образе; 

самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за бријање; 

сапун за избељивање текстила; сапуни за бријање; 

сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за купање; 

сапуни за купање у течном, чврстом или у облику 

гела; сапуни за лице; сапуни за личну употребу; 

сапуни за негу тела; сапуни за прање веша; сапуни за 

руке; сапуни за седла; сапуни за суво прање; сапуни 

за тело; сапуни за туширање; сапуни за употребу у 

домаћинству; сапуни и детерџенти; сапуни од алое; 

сапуни од луфе; сапуни у праху; сапун против 

знојења; сапун против знојења ногу; сафрол; 

светлуцави препарати за тело; свеће за масажу за 

козметичку употребу; сенке за очи; силикон карбид 

[абразив]; синтетички мошус; синтетички парфеми; 

сјајеви за усне; скидачи лакова; сода за избељивање; 

сода за прање, чишћење; соли за избељивање; соли 

за козметичке купке; соли за купање; соли за купање 

за козметичке потребе; соли за купање, за 

немедицинску примену; соли за купање, за 

немедицинску употребу; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; спрејеви за кожу за локалну 

примену за козметичке потребе; спрејеви за косу и 

гелови за косу; спрејеви за освежавање даха; 

спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело; 

спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за 

тело као дезодоранси и мириси за личну употребу; 

спреј за чишћење спортског штитника за зубе; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; средства за бојење лица; средства за 

вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање; средства за давање сјаја воћу; 

средства за ексфолијацију за козметичку примену; 

средства за ексфолијацију лица; средства за 

ексфолијацију руку; средства за ексфолијацију 

стопала; средства за ексфолијацију тела; средства за 

заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за 

усне; средства за заштиту од сунца за усне 

[козметика]; средства за испирање боје за косу; 

средства за испирање косе; средства за испирање 

косе за козметичке потребе; средства за испирање 

косе [шампони-регенератори]; средства за испирање 

очију, не за медицинске намене; средства за 

испирање у машинама за прање посуђа; средства за 

испирање уста против каријеса, нису за медицинске 

потребе; средства за лепљење за козметичку 

употребу; средства за одстрањивање лака за нокте; 

средства за омекшавање коже; средства за 

омекшавање косе; средства за омекшавање косе за 

козметичке потребе; средства за отпушавање одвода; 

средства за отпушавање одводних цеви; средства за 

отпушавање судопере; средства за отчепљавање 

одвода; средства за отчепљавање судопере; средства 

за пилинг; средства за пилинг коже; средства за 

пилинг руку; средства за пилинг стопала; средства за 

побољшање изгледа коже; средства за полирање 

аутомобила; средства за полирање за музичке 

инструменте; средства за полирање зуба; средства за 

полирање кожних производа; средства за полирање 

намештаја; средства за полирање намештаја и 

подова; средства за полирање подова; средства за 

полирање хрома; средства за прање wц шоља; 

средства за прање веша; средства за прање лица; 

средства за прање стакла; средства за прање судова; 

средства за прехрањивање косе; средства за 

прехрањивање косе за козметичке потребе; средства 

за регенерацију коже; средства за скидање боја; 
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средства за скидање боја, глазура и лакова; средства 

за скидање шминке за очи; средства за сушење лака 

за нокте у козметици; средства за сушење судова у 

машинама за судове; средства за туширање; средства 

за уклањање лака; средства за уклањање лака за 

нокте; средства за уклањање лепка [осим за 

индустријске потребе]; средства за уклањање мрља 

од кућних љубимаца; средства за учвршћивање косе 

[препарати за обликовање косе]; средства за 

чишћење гума са белим ободом; средства за 

чишћење за домаћинство; средства за чишћење за 

интимну личну хигијену, немедицинска; средства за 

чишћење за примену у домаћинству; средства за 

чишћење за употребу у домаћинству; средства за 

чишћење зуба; средства за чишћење зуба и испирање 

уста; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]*; средства за чишћење зуба у облику 

жвакаће гуме; средства за чишћење и дезодорисање 

тепиха; средства за чишћење коже; средства за 

чишћење козметичких четкица; средства за чишћење 

кутија са песком за кућне љубимце; средства за 

чишћење лица; средства за чишћење обуће; средства 

за чишћење, полирање и абразију за опште потребе у 

облику течности или праха; средства за чишћење 

посуда са песком која садрже дезодорансе; средства 

за чишћење рерне; средства за чишћење руку; 

средства за чишћење тканине за намештај; средства 

за чишћење у облику пене за личну употребу; 

средства за чишћење у спреју; средства за чишћење у 

спреју за примену у домаћинству; средства за 

чишћење у спреју за употребу на текстилу; средства 

за чишћење у спреју за употребу у домаћинству; 

средства и препарати за чишћење; средства против 

знојења за личну употребу; стаклени папир, 

шмиргла; стаклено платно [абразивно платно]; 

стипса, алаум [астрингенти]; супстанце које 

испуштају мирисни дим за собну употребу; таблете 

за прање судова; талк пудер, за тоалетну употребу; 

талк пудери за козметичке потребе; тамјан; тврди 

регенератори за косу; тврди регенератори за косу у 

облику сапуна; тврди шампони; тврди шампони у 

облику сапуна; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинско уље за одмашћивање; 

течне подлоге за шминку; течни детерџенти за прање 

судова; течни латекс за бојење тела за козметичке 

намене; течни парфеми; течни производи за негу 

зуба; течни производи за чишћење објектива; течни 

ружеви; течни сапуни; течни сапуни за веш; течни 

сапуни за купање; течни сапуни за купке за негу 

стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни сапуни 

за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и тело; 

течни сапуни за тело; течности за испирање уста, 

нису за медицинску употребу; течности за прање 

веша; течности за рибање; течности за хемијско 

чишћење; течности за чишћење ветробрана; течности 

за чишћење ветробранских стакала; течности за 

чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде; 

тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни 

сапуни; тонери за козметичке намене; топикални 

лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку 

употребу; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; траке за очне капке; траке са 

воском за депилацију; триполи камен за полирање; 

тупфери за чишћење импрегнирани тоалетним 

препаратима; тупфери импрегнирани средствима за 

уклањање шминке; туш у оловци за очи; ћилибар 

[парфем]; уља за бебе [тоалетни производи]; уља за 

заштиту од сунца; уља за заштиту од сунца 

[козметика]; уља за козметичку употребу; уља за 

косу; уља за купање за козметичке потребе; уља за 

купање и соли за купање, нису за медицинске 

потребе; уља за купке, за немедицинску примену; 

уља за купке, за немедицинску употребу; уља за 

лице; уља за мирисе и парфеме; уља за негу лица; 

уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе; 

уља за сунчање [козметика]; уља за тамњење коже; 

уља за тамњење коже за козметичке потребе; уља за 

тело; уља за тело за козметичке потребе; уља за 

чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и лосиони 

за тамњење коже; уља након сунчања; уља након 

сунчања за козметичке потребе; уља након сунчања 

[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке 

за негу косе за козметичке потребе; уље бора за 

чишћење подова; уље за купке, за немедицинску 

примену; уље за купке, за немедицинску употребу; 

уље лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде; 

уље од пеперминта [парфимеријски производ]; уље 

чајевца; уље чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; 

фарбе за браду; фарбе за косу; фарбе за трепавице; 

фитокозметички препарати; флексибилни абразиви; 

фумигацијска средства [парфеми]; футроле за ружеве 

за усне; хелиотропин; хемијски препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству; хемикалије за 

освежавање боја за употребу у домаћинству [прање 

веша]; хигијенски препарати као тоалетни 

производи; хидратантне креме за после бријања; 

хидратантне креме за после сунчања; хидратантне 

креме за употребу после сунчања; хидратантне 

креме, лосиони и гелови; хидратантне креме после 

бријања; хидратантни гелови [козметички]; 

хидратантни лосиони за после бријања; хидратантни 

лосиони [козметички]; хидратантни препарати; 

хидратантни препарати за косу; хидратантно млеко 

за тело; хидрирајуће креме за после бријања; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање 

[прах за полирање метала]; црни лак за обућу [крема 

за обућу]; чај за купање за козметичке сврхе; чврсти 

пудери за пудријере [козметика]; челичне перле за 

употребу као абразивно средство за пескирање; 
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шампон за кућне љубимце, немедицински 

[неветеринарско средство за негу длаке]; шампони*; 

шампони за бебе; шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу]; шампони за косу; 

шампони за косу 3 у 1; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за 

људску косу; шампони за суво прање*; шампони за 

тепихе; шампони и регенератори за косу; шампони и 

регенератори за кућне љубимце [немедицински, 

неветеринарски препарати за негу животиња]; 

шампони против перути; шампони-регенератори; 

шампони у облику сапуна; шљокице за козметичке 

потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело; 

шљокице за нокте; шминка; шминка за лице и тело; 

шминка за очи; шминка за пудријере; шминка за 

тело; шминка која се продаје у козметичким 

кутијама; шминка у облику оловке; шминке за лице; 

шмиргла; шмиргл папир; шмиргл платно; штирак за 

веш; штирак за прање веша; штирак за сјај веша; 

шумеће кугле за купање; шустерски восак.  

16  хосхо-гами [дебели јапански папир]; каса-гами 

[папир импрегниран уљем за папирне кишобране]; 

кохзо-гами [папир направљен од коре дуда]; 

мизухики [јапанске церемонијалне папирне тракице]; 

танзаку [тракице украсног папира]; адвентски 

календари; адресари; адресне матрице за машине за 

адресирање; адхезиви за кућну употребу; акварел 

боје; 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; 

апарати за вињете; апарати за обележавање 

бројевима; апарати за пластифицирање за кућну и 

канцеларијску употребу; апарати за проверу и 

маркирање ради превенције превара; апарати за 

развијање фотографија; апарати за уништавање 

папира [шредери] за канцеларијску употребу; 

апарати и машине за умножавање докумената; 

аритметичке таблице; ароматични материјали за 

моделирање; архитектонски модели; архитектонски 

планови; архитектонски планови и спецификације; 

аташе мапе; атласи; аутоматски дозатори лепила за 

канцеларијску употребу; аутоматски дозатори 

лепљиве траке за канцеларијску употребу; 

бакрописи; банковни чекови; бејзбол картице; 

бележнице; бележнице за диктирање; бележнице за 

писање; бележнице за скицирање; бележнице, 

нотеси; белетристичке књиге; беле школске табле; 

бели картон; беџеви од картона; беџеви од папира; 

беџеви са именом [канцеларијски прибор]; беџеви с 

именом од папира; библије; библијски папир; 

билтени; билтени са вестима [штампани материјал]; 

билтени [штампани материјал]; биолошки узорци за 

употребу у микроскопији [наставни материјал]; 

биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за 

понети; блокови за бележење резултата; блокови за 

белешке; блокови за записивање; блокови за 

инструкције о узимању лекова; блокови за сликарске 

ногаре; блокови за цртање; блокови [канцеларијски 

материјал]; блокови са неувезаним листовима 

папира; блокови са папиром за писање; божићне 

честитке; бојице; бочице за мастило; брисачи за беле 

табле; брисачи за креде; брисачи за налив пера; 

брисачи за табле за писање; брисачи за школске 

табле [брисачи креде]; брисачи мастила; бристол 

папир; бројеви [штампарски]; брошуре; бушилице за 

папир [зумба]; бушилице рупа [канцеларијски 

реквизити]; ваљци за бојење; ваљци за кућно 

фарбање; ваљци за наношење боје; ваљци за писаће 

машине; ваљци са мастилом за канцеларијске 

уређаје; ваучери; ваши [јапански папир]; вежбанке; 

вежбанке [празне]; верске књиге; верско циркуларно 

писмо; визит карте; визит картице; винилне књиге за 

купање; висеће фасцикле; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; вишенаменске пластичне 

кесе; влакнасти папир; водене боје [сликарске]; 

водене боје, сликарске; водичи за телевизијске 

програме; водоотпорни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; воском 

импрегнирани квалитетни папир; воштане боје; 

воштане бојице; воштани папир; вреће за ђубре [од 

папира или пластике]; вреће за микроталасно 

кување; вреће за смеће [кесе за смеће или ђубре]; 

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; врхови за 

хемијске оловке са куглицом на врху; географске 

мапе; географски лексикони; глина за моделирање за 

децу; глина од полимера за моделирање; глобуси; 

глутен [лепак] за папир или употребу у домаћинству; 

годишњаци [штампана издања]; гравуре; графитне 

мине за оловке; графичка уметничка штампа; 

графичке репродукције; графичке уметничке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; грубе папирнате марамице за козметичку 

употребу; гумени напрсци [канцеларијски 

реквизити]; гумени печати; гумени печати за 

документа; гумиране траке за канцеларијску или 

кућну употребу; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумирани 

папир; гумице [еластичне траке] за канцеларије; 

гумице за брисање; гумице на врху оловке; 

датумари+л12000; дебели папир за цртање; 

декоративне књиге за клуб-столове; делимично 

одштампани обрасци; дечије радне свеске; дечије 

сликовнице; дечији комплет папира за ликовно; 

дидактичке картице [наставни материјали]; 
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дијаграми; дневне новине; дневници; дневници 

[бродска евиденција]; дневници [ваздухопловство]; 

дневници [власнички листови за аутомобиле]; 

дневници [књиговодство]; дозатори лепљиве траке за 

канцеларијску и кућну употребу; дописнице за 

најаву посебних догађаја; дописнице, разгледнице; 

држачи за графитне оловке; држачи за карте од 

папира; држачи за кистове; држачи за креду; држачи 

за лепљиве траке; држачи за нотесе; држачи за 

обичне и хемијске оловке; држачи за оловке; држачи 

за писма; држачи за стони прибор; држачи за табле 

са резултатима за голф; држачи за хемијске оловке; 

држачи листова; држачи оловака; држачи печата; 

држачи прибора за писање; држачи спајалица; 

држачи спајалица за папир; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; дршке за кистове; едукативне карте 

[материјал за учење]; екс либрис налепнице; 

електричне писаће машине; електричне хефталице за 

канцеларије; електрични бушачи рупа 

[канцеларијски прибор]; електрични зарезачи за 

оловке; електрични отварачи писама; електрични 

пирографи; електрокардиографски папир; 

електронске писаће машине; електростатички папир; 

елементи за писаће машине; енциклопедије; етикете 

за обележавање; етикете, не од текстила, за бар 

кодове; етикете од папира или картона; етикете са 

ценама; желатинско лепило црвене алге, за 

канцеларијске или кућне потребе; жигови [печати]; 

зарезачи за козметичке оловке; зарезачи за 

механичке оловке; зарезачи за оловке; зарезачи за 

оловке, електронски и неелектронски; зарезачи за 

оловке, механички; заставе и троугласте заставице од 

папира; заставе од папира; заштитне корице за 

књиге; заштитне навлаке за листове папира и 

странице књига; заштитни папир; звездани глобуси; 

зидне карте; зидни календари; игле за копирање за 

цртачке сврхе; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; изложбене кутије од картона; изложбене 

кутије од папира; изложбене кутије од папира или 

картона; илустрације; илустроване зидне мапе; 

илустроване зидне мапе за образовне потребе; 

илустровани нотеси; илустровани романи; именици 

[штампани материјал]; импринтери за канцеларијску 

употребу; импринтери за ручно штампање кредитних 

картица; индексирани нотеси; индексне карте 

[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за 

репродукцију слика у штампарској индустрији; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

индустријске картонске или папирне кутије за 

паковање; индустријске картонске кутије за 

паковање; инструменти за гравирање; инструменти 

за писање; инструменти за цртање; интерактивне 

едукативне књиге за децу; информативна писма; 

информативне књиге; информативне књижице; 

информативни листови; исписи у облику слика; 

испуна од папира или картона; јапански папир; 

јапански папир [ториноко-гами]; јапански папир за 

рукотворине; јастучићи за мастило; јастучићи за 

печате; јастучићи с мастилом за печате; једнократне 

кесице за паковање стерилизованих инструмената; 

једнократне стоне салвете од папира; јеловници; јо јо 

држачи картица са именом [канцеларијски прибор]; 

каландрирани папир; калеми за траке са мастилом; 

календари; календари са кидањем страница; 

калиграфски папир; калиграфски радови; калупи за 

глину за моделирање [уметнички материјал]; 

канцеларијска папирна галантерија; канцеларијске 

актовке [канцеларијски материјал]; канцеларијске 

машине за затварање коверата; канцеларијске 

машине за печаћење; канцеларијске машине за 

спајање папира; канцеларијске портфолио фасцикле; 

канцеларијске фасцикле; канцеларијске футроле; 

канцеларијски апарати за спирално увезивање; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; канцеларијски папир; 

канцеларијски прибор за писање; канцеларијски 

прибор [осим намештаја]; канцеларијски уређаји за 

етикетирање; канцеларијски уређаји за исписивање и 

гравирање чекова; канцеларијски уређаји за 

означавање словима; канцеларијски уређаји за 

равнање уметнутог папира; канцеларијски уређаји за 

раздвајање папира; канцеларијски уређаји за слагање 

слова; капице за брисање; карбон папир; карикатуре; 

карте; карте за превоз; картице за белешке; картице 

за писање кратких порука; картице за уписивање 

података; картице са бодовима; картице са бодовима 

за голф; картице са именима за столове; картице са 

универзалним поздравима; картон; картон за 

паковање; картони за испоруку робе; картон израђен 

од дудовца [сенкаси]; картон направљен од коре дуда 

[тенгујоси]; картон од маниле; 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 кутије за 

шешире; картонске носиљке за храну и пиће; 

картонске ознаке; картонске позадине за увезивање 

књига; 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; каталози за куповину од куће; 

каталози за наручивање робе поштом; каширани 
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папир; квалитетни канцеларијски папир; кесе за 

замрзиваче; кесе за набавку од папира или пластике; 

кесе за посуде за посип за кућне љубимце које могу 

да се скину; кесе за сендвиче од папира или 

пластике; кесе од папира за паковање; кесе од папира 

или пластике за паковање; кесе од папира или 

пластике за паковање оброка; кесе од пластике за 

паковање; кесице за прославе од папира или 

пластике; кистови за калиграфију; кичице; клипсе за 

оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; 

књиге активности; књиге активности са 

налепницама; књиге венчања; књиге гостију; књиге 

за бојење; књиге за годишњице; књиге за децу; 

књиге за децу са аудио компонентама; књиге за 

купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са 

тродимензионалним сликама; књиге новчаних 

примања; књиге пословне евиденције; књиге 

пријемница; књиге расхода; књиге рачуна; књиге 

референтне збирке; књиге рецепата; књиге са 

аутограмима; књиге салда; књиге са песмама или 

нотама; књиге са подацима; књиге са причама; књиге 

са узорцима зидних облога; књиге са узорцима 

папирних тапета; књиге са упутствима за рачунарске 

игре; књиге увезане жицом; књиге црквених песама; 

књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачке машине за канцеларијску употребу; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књиговодствени 

обрасци; књижице; књижице за бележење резултата; 

књижице о удаљености на голф теренима; књижице 

са купонима; коверте; коверте за паковање од папира 

или пластике; коверте од манила папира; кожне 

пернице; кожни обележивачи за књиге; кожни омоти 

за књиге; кожни омоти за роковнике; колажи; 

колекционарске сличице; колекционарске сличице, 

за размену, које нису за играње; колекционарске 

фотографије играча; комади картона; комеморативне 

књиге; комеморативне маркице [печати]; 

комеморативне поштанске маркице; компјутер 

папир; комплети белетристике; комплети за 

израђивање модела од папирне каше; комплети за 

цртање; комплети књига белетристике и не-

белетристике; комплети књига са упутствима за 

рачунарске игре; комплети не-белетристике; 

комплети са глином за моделовање; комплети 

улазница [папир за штампање]; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректори у 

облику пера за писање; коректори у оловци; 

коректори у оловци за писаће машине; коректори у 

траци за писаће машине; коректори у фолији за 

писаће машине; коректорске траке [канцеларијски 

прибор]; корице за банкарске књижице; корице за 

недељне планере; корице за пасоше; корице 

[канцеларијски материјал]; корице књига; кошуљице 

за држање и заштиту поштанских маркица; 

кошуљице за списе; крафт хартија; креда за писање; 

креда за школске табле; креда у спреју; креде за 

маркирање; креде за писање у штапићима; креп 

папир; креп папир за кућну употребу; кривуљари; 

кристал папир; кројачка креда; кројеви за шивење 

одевних предмета; кројеви и образци за копирање; 

ксерографски папир; кугле са словима за писаће 

машине; куглице за хемијске оловке; кутије за 

канцеларијски прибор; кутије за матрице; кутије за 

ношење од папира; кутије за оловке; кутије за 

паковање од картона; кутије за паковање од картона 

или папира; кутије за паковање од регенерисане 

целулозе; кутије за печате; кутије за пице од картона; 

кутије за поштанске марке; кутије за складиштење 

часописа; кутије за чување фотографија; кутије и 

четкице за сликање; кутије-картотеке за 

складиштење пословне и личне документације; 

кутије направљене од влакнастих плоча; кутије од 

картона за паковање; кутије од папира; кутије од 

ребрастог картона; кутије са бојама [школски 

материјал]; кутијице за маркере; кућне оргуље; 

кухињски убруси; ладице за документа 

[канцеларијски реквизити]; ламинирани папир; 

латекс лепак за папирни канцеларијски материјал 

или за кућну употребу; лењири за нацрте; лењири за 

цртање; лењири [инструменти за цртање]; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за 

канцеларијску употребу; лепак за кућну употребу; 

лепак за папир или употребу у домаћинству; лепак за 

тканину за кућну употребу; лепак од арапске гуме за 

папирни канцеларијски материјал или за кућну 

употребу; лепак од желатина за папирни 

канцеларијски намештај или за кућну употребу; 

лепак од морских алги за папирни канцеларијски 

материјал; лепак са шљокицама за канцеларијску 

употребу; лепак у стику за канцеларијску или кућну 

употребу; лепенка; лепила за канцеларијске потребе; 

лепила и средства за лепљење за канцеларијску и 

кућну употребу; лепило у оловци за канцеларијску 

употребу; лепкови за канцеларијске и кућне потребе; 

лепкови за канцеларијску или употребу у 

домаћинству; 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 које се штампају са 

медицинским и личним подацима особе [нису од 

текстила]; лепљиве ознаке од папира; лепљиве 

пластичне фолије за папирни канцеларијски 

материјал; лепљиве траке за канцеларијску употребу; 

лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве фолије [канцеларијски материјал]; лепљиви 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

83 

блокови за белешке; лепљиви материјали за 

канцеларијску употребу; лепљиви папир за белешке; 

лепљиви углови за фотографије; летци, флајери; 

леци; леци у области продаје некретнина; листајуће 

књиге; листови за бележење резултата; листови за 

допуну; листови папира за хватање бележака; 

листови папира [канцеларијски]; листови 

рециклиране целулозе за паковање [целофан]; 

листови с комеморативним маркицама; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографска штампа; литографски камен; лични 

планери; љубавни романи; магазини [периодични]; 

магнетне табле за распореде активности и састанака; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; магнетни 

папир; мале школске табле; мали фото-албуми 

[албуми за фотографије]; малч папир; манга 

графичке новеле; манга стрипови; манжетне за 

држање прибора за писање; манила папир; мапе за 

документе; марамице од папира; марамице од папира 

за козметичку употребу; марамице од папира за 

чишћење; маркери за документа [маркери за 

обележавање]; маркери за књиге; маркери за кожу; 

маркери за мокро брисање; маркери за обележавање 

страница докумената [заставице за обележавање]; 

маркери за суво брисање; маркери на штапићима; 

маркери [писаћи прибор]; маркери са бојом у стику; 

маркери са влакнастим врхом; маркери са врхом од 

филца; маркетиншки леци; мастила за обележавање 

која садрже биотехнолошке елементе за 

аутентификацију предмета; мастила за папир; 

мастила за печате; мастила за уређаје за писање; 

мастило; мастило за калиграфију; мастило за писање; 

мастило за цртање; мастиљаве траке; мастиљави 

штапићи [суми]; мастиљарнице; материјал за обуку 

[изузев апарата]; материјал за паковање направљен 

од скроба; материјали за моделирање; материјали за 

обуку и наставу; 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; 

материјали за писање; материјали за увезивање 

књига и докумената; материјали за уметнике; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материјали за цртање за школске табле; 

материјали за цртање и материјали за уметнике; 

материјали и масе за моделирање за децу; материје 

за печаћење за канцеларијску употребу; матрице за 

умножавање; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

израду шаблона; машине за наношење лепка за 

кућну и канцеларијску употребу; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине за 

убацивање писама у коверте за канцеларијску 

употребу; машине за уметање папира за 

канцеларијску употребу; машине за франкирање за 

канцеларијску употребу; медицински часописи; 

мезуза кутије; мезуза пергаменти; металик мастила 

за писање; металик мастила за употребу у 

калиграфији; металик папир за умотавање поклона; 

металне дршке за четке; метални врх за индексне 

карте; мешалице за боју и палете [материјали за 

уметнике]; мешалице за боју [материјали за 

уметнике]; милиметарски папир; мини албуми за 

фотографије; миришљаве облоге за фиоке; 

моделарска глина; модели за везење одштампани на 

папиру; молитвеници; монографије; мотивацијске 

картице; музичке партитуре у штампаном облику; 

музичке честитке, разгледнице; музички магазини; 

мустре за кројење; мустре [шеме за вез]; навлаке за 

ваљке за наношење боје; навлаке за картице са 

именом; надстолњаци од папира; налепнице; 

налепнице за бранике аутомобила; налепнице 

[канцеларијски прибор]; налепнице које се наносе 

пеглом; наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; наруџбенице; наставни 

водичи; наставни материјали од папира; натписи од 

папира; натписи од папира или картона; нацрти; 

небелетристичке књиге; неелектронски импринтери 

за кредитне картице; неелектронски показивачи 

графикона; неисечене и несавијене картонске плоче; 

неметалне дршке за четке; неозначени лењири; 

непровидни папир; несесери са прибором за писање; 

неурамљени литографски цртежи; новинарски 

нотеси; новине; новине са великим тиражом; 

новински папир; новински стрипови [штампани 

материјал]; новчанице; новчанице сувенири; ногаре 

за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за 

отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; нотеси; нумерисани репертоари; 

обележивачи за књиге; обележивачи за књиге, не од 

племенитих метала; обојени песак за ручну радиност 

и уметност; обрађени папир за умотавање цвећа и 

цветних аранжмана; образовне књиге; образовне 

публикације; обрасци за наручивање за куповину од 

куће; обрасци за прецртавање; обрасци преносивих 

вредносних папира; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; овлаживачи 

прстију; огласне табле [канцеларијски реквизити]; 

огласне табле штампане на папиру или картону; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; ознаке за суво наношење; 

ознаке од папира или картона; ознаке са адресом; 

означивачи страница књига од племенитог метала; 

ојачане етикете за канцеларијски материјал; оквири 

за поштанске марке; оквири за слике од картона; 

оквири за слике од папира; оквири за уметничке 

слике; оквири за фотографије; оквири за фотографије 

или уметничке слике; оквири за фотографије или 

уметничке слике од папира или картона; оквири за 

фотографије од папира или картона; окретни кружни 
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дијаграми; олеографи; оловке; оловке за бојење лица; 

оловке за калиграфију; оловке за нокте; оловке за 

обрве; оловке за сликање; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке од племенитих метала; 

оловке са графитном мином [техничке оловке]; 

оловке са гумицама; оловке са мастилом; оловке са 

шљокицама за канцеларијску употребу; омикуји 

[свете срећке] [штампане траке папира које се 

користе за прорицање будућности]; омотачи за 

вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира; 

омоти за документа [канцеларијски материјал]; 

омоти за извештаје од папира; омоти за папир; омоти 

за саксије од папира; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; опрема за игрице 

за играње улога у виду приручника; опрема за 

писање од влакана; организационе шеме [штампани 

материјал]; отварачи за писма; отварачи за писма од 

племенитог метала; отисци настали ситоштампом; 

отисци са ликовима из цртаних филмова; офсет 

папир; палете за сликаре; памфлети; пантографи 

[справе за прецртавање]; 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 индустријске потребе; папир за 

јапанске унутрашње клизне преграде [фусума-гами]; 

папир за коверте; папир за копирање; папир за кућне 

потребе; папир за кућну и индустријску употребу; 

папир за ласерске штампаче; папир за лекарске 

столове за прегледе; папир за машине за снимање; 

папир за механичке рачунске машине; папир за 

моделирање; папир за намирнице; папир за 

облагање; папир за оригими; папир за паковање; 

папир за печење; папир за писање; папир за писање и 

коверте [папирна галантерија]; папир за писаће 

машине; папир за полице; папир за потврде о 

власништву деоница; папир за проверу штампаног 

материјала; папир за публикације; папир за 

радиограме; папир за разгледнице; папир за 

репродукције; папир за ручне радове [уметност и 

рукотворине]; папир за салвете; папир за свеске; 

папир за сликање и калиграфију; папир за 

сублимационе штампаче; папир за телефакс; папир 

за увијање; папир за укоричавање књига; папир за 

умотавање барута; папир за умотавање и паковање; 

папир за умотавање поклона; папир за умотавање 

хране; папир за употребу у индустрији графичке 

уметности; папир за употребу у производњи кесица 

за чај; папир за употребу у производњи тапета; папир 

за употребу у производњи хируршких чаршава; 

папир за фотокопирање; папир за цртање; папир за 

часописе; папир за шаблоне [папир за умножавање]; 

папир за штампање фотографија; папир за штампање 

фотографија [није хемијски сензибилизован]; папири 

за фиоке; папир као имитација коже; папир који 

преноси топлоту; папир који садржи лискун; папирна 

амбалажа и посуде за храну и пиће од материјала 

који су креирани тако да имају штетан утицај по 

околину; папирна чипка; папирне висеће етикете; 

папирне декорације за забаве; папирне етикете; 

папирне етикете за идентификацију; папирне етикете 

за мокро брисање; папирне етикете за поклоне; 

папирне етикете за пртљаг; папирне заставице; 

папирне или картонске кутије; папирне или 

пластичне кесе за ноћ вештица; папирне или 

пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирне 

кесе за куповину; папирне кесе за сендвиче; папирне 

кесе за смеће; папирне кесе за смеће за кућну 

употребу; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне кесе за 

употребу у домаћинству; папирне кесице за забаве; 

папирне кесице за поклоне; папирне кесице за 

пошту; папирне коверте за паковање; папирне копче; 

папирне крпе за прање; папирне кутије за крем; 

папирне кутије за паковање; папирне кутије за 

поклоне; папирне кутије за чување честитки; 

папирне кутије за шешире; папирне марамице; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

машне за умотавање поклона; папирне машне за 

умотане поклоне; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне навлаке за 

wц даске; папирне навлаке за даске за тоалет шоље; 

папирне навлаке за намештај, нису по мери; папирне 

налепнице за отпремање; папирне облоге за тоалетне 

шоље; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне ознаке; папирне 

поклон кесице за вино; папирне портикле за бебе; 

папирне посуде; папирне посуде за индустријско 

паковање; папирне ролне за рачунске машине; 

папирне траке; папирне траке за дигитроне; папирне 

траке за рачунске машине; папирне траке и картице 

за бележење компјутерских програма; папирне траке 

и машне за паковање поклона; папирне траке, које 

нису позамантерија и украси за косу; папирни 

амблеми; папирни банери за тренинге и гимнастику; 

папирни затварачи за посуде; папирни и картонски 

материјали за паковање [пуњење, облагање]; 

папирни картони за јаја; папирни картони за храну за 

понети; папирни материјал за паковање; папирни 

материјал за паковање [облагање, пуњење]; папирни 

натписи за торте; папирни нотеси; папирни омоти за 

документа; папирни омоти за кованице; папирни 

омоти за саксије; папирни плакати; папирни 

подметачи за коктеле; папирни подметачи за кутије 

за љубимце; папирни подметачи за пивске чаше; 

папирни подметачи за послужавнике; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни 

регистратори-хармонике са преградама; папирни 

сунцобрани за коктеле; папирни убруси за руке; 

папирни украси за забаве; папирни украси за колаче; 

папирни филтери за апарате за кафу; папирни 

филтери за кафу; папирни џакови; папирни шаблони; 
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папир од пиринча*; папир од пулпе, дрвене масе; 

папир осетљив на топлоту; папир отпоран на буђ; 

папир отпоран на киселину; папир отпоран на 

масноћу; папир са заглављем за писма; папир са 

линијама; папир са семењем за садњу [канцеларијски 

материјал]; папир у листовима; папир у облику саћа; 

папир у ролнама за штампаче; паспартуи од папира; 

паста за моделирање; паста од црвеног мастила за 

печате; пастелне бојице; пастелне бојице [креде у 

боји]; патроне за наливпера; патроне за пенкала; 

патроне са мастилом за наливперо; патроне са 

мастилом за пера; паус папир; пелир папир; пелир 

папир за копије [канцеларијски материјал]; пера; 

пера за калиграфију; пера за писаљке; пера за туш; 

пера за уметнике; пера од злата; пера са индијским 

мастилом; пера у боји; пергамент; периодичне 

публикације; пернице за обичне и хемијске оловке; 

пернице за оловке; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати за нумерисање; печати за 

обележавање; печати који остављају отисак; печати 

са адресом; печати са мастилом; пиринчани папир 

[папир за јапанске клизне преграде]; писаљке за 

таблице; писаће машине; писаће машине [електричне 

и неелектричне]; писаће машине и канцеларијски 

прибор [изузев намештаја]; писаће машине и 

канцеларијски прибор [осим намештаја]; писаћи 

блокови; плакати од папира; плакати од папира или 

картона; планери за канцеларијску употребу; 

планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластиком обложени папир за фотокопирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична лепила за кућну употребу или 

употребу у домаћинству; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; пластична 

савитљива фолија за паковање која се продаје на 

велико индустријским и комерцијалним 

произвођачима; пластична танка растегљива фолија 

за обавијање палета; пластична фолија за паковање; 

пластична фолија за умотавање хране; пластичне 

вреће за постављање кутија с песком за мачке; 

пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за кућну 

употребу; пластичне кесе за одлагање доњег веша; 

пластичне кесе за одлагање животињског измета; 

пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за 

паковање леда; пластичне кесе за пелене за 

једнократну употребу; пластичне кесе за печење у 

рерни; пластичне кесе за смеће; пластичне кесе за 

смеће за кућну употребу; пластичне кесе за чување 

драгоцености; пластичне кесе за чување хране за 

кућну употребу; пластичне кесице за паковање; 

пластичне кесице за сендвиче; пластичне коверте за 

паковање; пластичне странице са џепићима за 

рецепте; пластичне странице са џепићима за сличице 

за размењивање; пластичне странице са џепићима за 

фотографије; пластичне фолије; пластичне фолије за 

омотавање; пластичне фолије за паковање хране; 

пластичне фолије за умотавање хране за кућну 

употребу; пластичне футроле за држање бејзбол 

картица; пластични лепак за папирни канцеларијски 

материјал или за кућну употребу; пластични 

материјал за паковање; пластични материјали за 

паковање; пластични материјали за паковање 

сендвича; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; пластични омоти; пластични 

омоти за поклоне; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плоче као основа за урамљивање слика и 

фотографија; плочице за адресе; плочице за 

печаћење; плочице са хватаљком за листове папира; 

подлоге за кованице; подлоге за писање; подлоге за 

урамљивање фотографија; подлоге које се стављају 

између слике и рама; подметачи за пивске чаше; 

подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од 

папира; подметачи од картона; подметачи од папира; 

подметачи од папира или картона; подметачи од 

папира као портикле за бебе; подметачи [подлошци] 

од картона или сличних материјала; подне 

налепнице; подупирач за руке за сликаре; 

подупирачи за књиге; позивнице; поједностављени 

џепни водичи [штампани материјал]; показатељи 

датума; поклопци за оловке; полипропиленске 

фолије за умотавање; полице за документа; полице за 

папир [канцеларијски прибор]; полуобрађени папир; 

пописи адреса; портикле од папира; портикле са 

рукавима, папирне; портрети; пословни именици; 

пословни обрасци; постављене врећице од папира; 

постери; постери без оквира; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за стоне календаре; постоља за фотографије; 

посуде за водене боје за уметнике; посуде за лед, од 

картона или папира; посуде за писма; посуде за 

сортирање и бројање новца; посуде за чување од 

папира; посуде од ребрастог картона; посудице за 

боје; поштанске марке; поштанске цеви од картона; 

поштански жигови; правне бележнице; правни 

зборници; правни извештаји; правни часописи; 

правоугаони лењири за цртање; празне бележнице; 

празне или делимично исписане папирне етикете; 

празне или делимично исписане разгледнице; празне 

картице; празне картице за белешке; празни 

дневници; празни обрасци; преграде за индексирање; 

преграде за нотесе; преградни картони за 

регистраторе са прстеновима; прекривачи столова од 

папира; преносиве слике [декалкоманије]; пресе за 

спајање [неелектричне хефталице]; прибадаче за 

плутане табле; прибор за ручно лепљење налепница; 

приручници; приручници за обуку; приручници за 

употребу музичких синтисајзера; приручници за 

употребу опреме за вежбање; приручници за 

употребу рачунара; приручници за цртање; 

приручници са упутствима; приручници са 

упутствима за наставне потребе; притискачи за 

папир; пробадачи [канцеларијски материјал]; 
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програми дешавања као сувенири; програми 

сувенири; продуживачи за оловке; производи за 

брисање; проспекти; пуњење од картона; пуњење од 

папира; путни часописи; путничке карте; путописи; 

радне свеске са вежбама; разгледнице; распореди 

догађања за посебне прилике; рачунарски 

приручници; рачуноводствени блокови; рачунске 

таблице; ребрасте кутије за архивирање; ребрасти 

картон; ребрасти папир; регистратори; регистратори 

за канцеларијску употребу; регистратори за рецепте; 

регистратори са прстеновима; регистратори са три 

прстена; резервне гумице за оловке; рекламни 

натписи од картона; рекламни натписи од папира; 

рекламни натписи од папира или картона; реплике 

људских и животињских скелета, или делова скелета, 

и фосила за образовне сврхе; репродукције слика; 

рециклирани квалитетни папир; рециклирани папир; 

речници; рибље туткало за употребу у канцеларијама 

или домаћинству; рођенданске честитке; 

рођендански споменари; роковници; ролери са гел 

мастилом; ролне пластичне фолије за паковање; 

ролне пластичне фолије за паковање електронских 

уређаја; ролне пластичне фолије за паковање 

фармацеутских препарата; ролне пластичне фолије за 

паковање хране; ролне тоалет папира; романи; 

ротациони уређаји за умножавање; рукавице за 

наношење боја; рукописи у књигама; ручке ваљка за 

бојење; ручни зарезачи; ручни штампачи за етикете 

[канцеларијски реквизити]; ручно бојене папирне 

етикете за винске боце; самокопирајући папир; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; самолепљиви пластични листови за 

облагање полица; састављене картонске кутије за 

паковање; свеске; свеске за вежбање рукописа; 

свеске од папира; свеске са спиралним повезом; 

светлећи папир; свилена платна за сликање; свилени 

папир; свилени папир за израду папира за шаблоне; 

секачи за цд за кућну и канцеларијску употребу; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; сетови 

хемијских оловака у боји; сигурносни папир; 

синтентички квалитетни папир; синтетички папир; 

скице; скробне пасте [лепила] за папир или употребу 

у домаћинству; скробни лепак за папирни 

канцеларијски материјал; сликарска платна за 

уметнике; сликарске оловке; сликарске четкице; 

сликарски блокови; сликарски комплети за децу; 

сликарски комплети за уметнике; сликарски папир; 

сликарски штафелаји; сликарско платно; слике; 

слике за бојење; слике, урамљене или неурамљене; 

слике штампане жикли техником; сликовнице; 

сличице за размењивање на тему спорта; слова и 

бројеви израђени од папира; слова и бројеви са 

лепљивом полеђином [канцеларијски прибор]; слова 

на писаћим машинама, на тастатури; слова, 

штампарска; сложиве кутије од картона; сложиве 

кутије од папира; смесе за моделирање; софтвери и 

програми за обраду података у штампаном облику; 

спајалице; спајалице за новац; спајалице за новац не 

од метала; спајалице за новац од драгоценог метала; 

спајалице за новац од метала; спајалице за папир; 

спајалице за папир; спајалице [канцеларијски 

прибор]; спајалице-штипаљке; спојени рамови 

[штампарски]; споменари; споменари за бебе; 

споменари [фото албуми]; справе за аутоматско 

дозирање спајалица за канцеларијску употребу; 

справе за вађење спајалица; сребрни папир; средства 

за лепљење за канцеларијску употребу; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталак за књиге [папирни канцеларијски материјал]; 

сталци за документа [канцеларијски реквизити]; 

сталци за календаре; сталци за печате; сталци за 

писаћи прибор; сталци за писма; сталци за посуде за 

штампарска слова; сталци за рентгенске снимке за 

не-медицинске потребе; сталци за сортирање 

бележака; сталци за хемијске оловке; стеатит [креда 

за кројаче]; стенографске бележнице; столњаци од 

папира; стона постоља за документе; стоне канте за 

за стони прибор; стоне кутије за папирну 

галантерију; стоне подлоге са календаром; стоне 

полице за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; 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 споменаре; странице за фотографске 

албуме; стрипови; стрипови [штампани материјал]; 

сунђери за наношење боје; суперкаландрирани папир 

за штампање; табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање; табле за акварел папир; табле за плакате; 

табле за цртање; табле за цртање [сликарски 

артикли]; табле које се држе у крилу за читање и 

писање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за бодове; таблице за писање; тврде пернице 

за обичне и хемијске оловке; тврде пернице за 

оловке; тврди картон; телефонски именици; 

телефонски именици за градове; телефонски 

регистри; техничке оловке; течни брисачи мастила; 

течни коректори за документа; течни коректори за 

клишее; течни коректори за писаће машине 

[канцеларијски прибор]; тинта за наливпера; 

типографске слагарске даске; т-лењири за цртање; 

тоалет папир; торбе за куповину од папира или 

пластике; торбе за ношење табле са листовима; торбе 

[омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; торбице за прибор за писање; траке 

за бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; 

траке за канцеларијске уређаје; траке за кесе за 

замрзиваче; траке за које се закаче картице са 

именом; траке за које се закаче папирне картице; 

траке за лепљење за папирне картоне; траке за 

матричне штампаче; траке за писаће машине; траке 
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за ручне штампаче етикета [канцеларијски прибор]; 

траке за увезивање књига; траке за цигаре, за увијање 

цигарета; транспаренти [банери] од папира; 

транспортни контејнери од картона; трговински 

часописи; тродимензионални модели за образовне 

потребе; тродимензионални пресликачи за употребу 

на било којој површини; тубе од картона; туристички 

водичи; убруси за лице од папира; убруси од папира; 

угаони лењири за цртање; угаоници за нацрте; 

угаоници за цртање; углови за постављање 

фотографија; угломери као инструменти за цртање; 

узорци за плетење; украси за забаве од металик 

папира; украси за оловке; украси од папира за 

средину стола; украсне налепнице за ђонове ципела; 

украсне налепнице за кациге; украсне папирне 

заставице; украсне папирне машне за умотавање; 

украсне подлоге од папира; украсни венци од папира 

за прославе; украсни папир за поклоне са божићним 

мотивима; укрштене речи; улазнице; уложне мапе са 

прстеновима; улошци за посуде за посип за 

животиње за једнократну употребу који могу да се 

скину; улошци за хемијске оловке; улошци за 

хемијске оловке са куглицом; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; улошци с 

тинтом за наливперо; уљне пастеле; уметничка дела 

од картона; уметничка дела од папира; уметничка 

дела од папира или картона; уметничке пастеле; 

уметничке репродукције; уметничке слике; 

уметничке четкице; уметнички материјали; 

уметнички материјали за моделирање; уметнички 

материјали и материјали за цртање; умеци за 

календаре; умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће 

фолије од папира или пластике за паковање хране; 

упијајући јастучићи од папира и целулозе за 

паковање хране; упијајући папир; упутства; упутства 

за рачунарске игре; упутства за рачунарске програме; 

упутства за употребу рачунара; урамљени 

литографски цртежи; урамљени постери; уређај за 

разврставање за канцеларијску употребу; уређај за 

увезивање докумената за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; уређаји за поништавање 

маркица; уређаји за пресавијање папира за 

канцеларијску употребу; уређаји за умножавање на 

рељефном папиру; уређаји за умножавање 

[умноживачи]; утискивачи за папир [канцеларијски 

прибор]; уџбеници; фармацеутски информативни 

леци; фасцикле за документа; фасцикле за документа 

у облику новчаника; фасцикле за нацрте; фасцикле за 

писма; фасцикле за презентације; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фасцикле од папира; фасцикле са 

преградама [папирни канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

фигурице направљене од папира; филтер папир; 

фиоке за држање инструмената за израду нацрта; 

фиоке за држање инструмената за цртање; фиоке за 

обичне и хемијске оловке; фиоке за оловке; фиоке за 

хемијске оловке; флип чарт табле; фломастери; 

фломастери са влакнастим врхом; фломастери са 

врхом од филца; флуоросцентни маркери; 

флуоросцентни папир; флуоросцентни фломастери; 

фолије за документа за канцеларијску употребу; 

фолије за прецртавање; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

фолије, слајдови [канцеларијски материјал]; 

формулари [штампани]; фото-гравуре; фотографије; 

фотографије са аутограмима; фотографије штампане; 

фотографије [штампане]; фотографски албуми; 

француски кривуљари; француски лењири 

кривуљари; футроле за пасоше; футроле за свеске; 

футроле за табле са листовима; футроле за чековне 

књижице; футроле и држачи за пасош; хартија и 

картон; хектографи; хемијске оловке; хемијске 

оловке за писање; хемијске оловке са порозним 

врхом; хефталице за папир; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; хефталице [канцеларијски 

реквизити]; хигијенски папир; хигијенски папирни 

убруси за руке; хистолошки препарати за наставу; 

хотелски именици; хромијуми; хромолитографи; 

целофански папир; целофански папир који не 

пропушта воду; целулозна ацетатна фолија за 

обмотавање; целулозна ацетатна фолија за паковање; 

целулозне марамице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртане приче у новинама [штампани 

материјал]; цртежи; цртежи који се копирају на 

подлогу; цртежи, скице; часописи за авионе; 

часописи као прилози новинама; часописи о 

рачунарима; часописи [публикације]; часописи са 

општим садржајем; часописи са телевизијским 

програмом; чековне књижице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке за годишњицу; честитке за 

празнике; честитке за специјалне прилике; честитке 

на преклоп са тродимензионалним сликама; 

честитке, разгледнице; четке за декоратере; четкице 

за писање; четкице за сликаре; четкице за цртање; 

четкице за чишћење остатака од гумице за брисање; 

чешљеви за урезивање код сликаних дела; чиоде као 

канцеларијски материјал; џепне заштите за хемијске 

оловке; џепни календари; џепни нотеси; џепни 

роковници; шаблони за обележавање; шаблони за 

ситоштампу; 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; шаблони, матрице 

за умножавање; шаблони [од папира]; шестари; 

шестари за цртање; школска опрема [свеске и прибор 

за писање]; школске бележнице; школске табле; 

школске табле за школску и кућну употребу; 

школски годишњаци; шљокице за канцеларијску 
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употребу; шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампана 

предавања; штампана саопштења за штампу; 

штампана упутства за употребу; штампане белешке 

са семинара; штампане брошуре; штампане етикете 

за пртљаг; штампане иновативне етикете за винске 

боце; штампане информативне картице; штампане 

информативне фасцикле; штампане картице; 

штампане картице за одговоре поштом; штампане 

картице с рецептима; штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области 

музичког образовања; штампане књижице; штампане 

лекције; штампане музичке партитуре; штампане 

мустре за кројење; штампане мустре за прављење 

одеће; штампане мустре за прављење хаљина; 

штампане мустре за шивење; штампане награде; 

штампане огласне плоче од картона; штампане 

огласне плоче од папира; штампане папирне етикете; 

штампане периодичне публикације; штампане 

периодичне публикације из области фигуративне 

уметности; штампане периодичне публикације о 

музици; штампане периодичне публикације о плесу; 

штампане периодичне публикације о представама; 

штампане периодичне публикације о туризму; 

штампане периодичне публикације о филму; 

штампане позивнице; штампане позивнице од 

картона; штампане позивнице од папира; штампане 

приче у илустрованом облику; штампане 

публикације; штампане публикације у вези са 

компјутерима; штампане ствари; штампане странице 

за одговоре; 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 

извештаји о истраживањима; штампани извештаји о 

потрошачима; штампани информативни леци; 

штампани информативни листови; штампани 

јеловници; штампани календари; штампани купони; 

штампани купони за снижења; штампани леци; 

штампани материјал [вискока штампа]; штампани 

материјали за дописне школе; штампани материјали 

за обуку; штампани материјали за подучавање; 

штампани материјали за подучавање, образовање и 

наставу; штампани материјали за подучавање о 

телекомуникацијама; штампани материјали у виду 

обојених узорака; штампани материјал са 

аутограмима; штампани наставни материјали; 

штампани наставни планови; штампани образовни 

материјали; штампани памфлети; штампани папирни 

канцеларијски материјал; штампани папирни 

натписи; штампани папирни натписи бројевима 

столова за посебне догађаје; штампани папирни 

натписи са именима за посебне догађаје; штампани 

планови; штампани поклон ваучери, некодирани; 

штампани приручници; штампани приручници са 

образовним методама; штампани промотивни 

материјали; штампани рецепти који се продају као 

делови упакованих прехрамбених производа; 

штампани роковници; штампани сертификати; 

штампани сертификати за награде; штампани 

узорци; штампани упитници; штампани флајери; 

штампани хороскопи; штампани ценовници; 

штампарска слова; штампарска слова, клишеи; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампарски офсет папир за летке; 

штампарски папир; штампарски слогови; 

штампарски точкови [канцеларијски прибор]; 

штампа у боји; штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; штампачи за етикете као справе за 

адресирање; штапови за показивање, неелектрични; 

штафелаји; штипаљке за новчанице; штипаљке за 

папир; штитници за брисање; штитници за врх 

оловке; штитници за прсте за канцеларијску 

употребу.  

25  асхида [високе кломпе за кишу]; датејиме [везице 

за стезање кимона]; датемаки [појасеви за 

обмотавање кимона]; гета [јапанске дрвене кломпе]; 

хакама [плисиране сукње за службена кимона]; 

ханери [одвојиви оковратници за кимона]; хаори-

химо [причвршћивачи од узице за хаори]; хаори 

[кратки капутићи за кимоно]; хиyори-гета [ниске 

дрвене кломпе]; јубан [поткошуље за кимона]; кома-

гета [ниске дрвене кломпе]; косхихимо [повези око 

струка за кимона]; косхимаки [поткошуље за 

кимона]; нагаги [дуга кимона]; немаки [јапанске 

спаваћице]; обиаге-схин [пуњене поставе за оби-

чворове]; обиаге [траке за придржавање поставе за 

оби]; оби [ленте за кимона]; суге-гаса [азијатски 

шешири од трске]; тхобес [традиционалне арапске 

дугачке хаљине]; асаура-зори [јапанске сандале са 

повезом за палац]; аскот кравате; атлетске хеланке; 

бадемантили; баеџа [традиционални корејски 

прслуци за жене]; балетанке; балетанке [равне 

ципеле]; балске хаљине; балске ципеле; бандана 

мараме; беби-дол пижаме; беретке; бермуде; бикини 

гаћице; бикини горњи делови; бикини доњи делови; 

бикини за мушкарце; бикини купаћи костими; 

бициклистичка одећа; бициклистичке јакне; 

бициклистичке капе; бициклистичке мајице; 

бициклистичке патике; бициклистичке хеланке; 

бициклистички дресови; бициклистички шорцеви; 

блузе; блузе, кошуље; блузе са дугим рукавима; 

блузе са кратким рукавима; блузе [умеци на грудима 

кошуље]; боди [доњи веш]; боди [женско рубље]; 

бодији за бебе и малу децу; бодији за децу; бодији за 

жене; бодији за мушкарце; бодији за одрасле; бодији 

[одећа]; бое [женски крзнени оковратници]; 
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боксерице; болера; боло кравате; боло кравате са 

врховима од племенитих метала; бретеле за 

грудњаке [делови одеће]; бретеле и нараменице за 

панталоне; бријачка заштитна одела; ваљенке [чизме 

од ваљане вуне]; вараји [wараји -јапанска обућа од 

рижине трске]; везена одећа; велингтон гумене 

чизме; велингтон чизме; велови [одећа]; венчанице; 

вечерња одећа; вечерње хаљине; вештачко крзно 

[одећа]; визири на капама; визири, штитници од 

сунца као покривала за главу; визир качкети; визир 

качкети [опрема за главу]; виндјакне; водоотпорна 

обућа; водоотпорна одела за мотоциклисте; 

водоотпорна одећа; водоотпорна спољашна одећа; 

водоотпорне панталоне [панталоне]; водоотпорне 

ципеле; водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; 

војне капе; врхови за обућу; врхови ципела [делови 

обуће]; вунена одећа; вунене јакне; вунене капе; 

вунене хулахопке; вунене чарапе; вунени џемпери; 

вунени шалови; габардени [одећа]; гајтани за 

камашне, доколенице; гаће; гаће пумпарице; гаћице 

за бебе [доњи веш]; гаучо панталоне; гвоздени 

делови за ципеле; гвоздени делови за чизме; 

гимнастичке ципеле; гимнастичке чизме; глежњаче; 

голферске капе; горњи делови ј8861ципела; горњи 

делови за јогу; горњи делови за сандале у јапанском 

стилу; горњи делови за тенис; горњи делови обуће; 

горњи делови одеће за децу; горњи делови одеће за 

жене; горњи делови одеће за мушкарце; горњи 

делови одеће за одрасле; горњи делови од тканог 

ратана за сандале у јапанском стилу; горњи делови 

са рол-крагном; горњи делови тренерке; горњи 

делови тренерки; горњи делови чизама; готова, 

конфекцијска одећа; готова постава за одећу; грејачи 

за врат; грејачи за колена [одећа]; грејачи за ноге, 

електрични; грејачи за руке [одевни предмети]; 

грејачи за руке [рукавице без прстију]; грејачи ногу; 

грудњаци; грудњаци без бретела; грудњаци за 

дојење; гумене каљаче [обућа]; гумене рибарске 

чизме; гумене ципеле; гумене чизме; гумени ђонови; 

гумени ђонови за јикатаби обућу; гумирана одећа за 

скијање на води; дамски доњи веш; дводелни купаћи 

костими; дебели зимски капути; дечија покривала за 

главу; дечије панталоне; дечије пиџаме; дечије 

чарапе; дечији бодији; дечје ципеле; дечји доњи веш; 

дечји комбинезони за игру; додаци за обућу против 

клизања; доколенице; доњи веш; доњи веш за бебе; 

доњи веш за једнократну употребу; доњи веш за 

труднице; доњи веш за упијање зноја; доњи делови 

костима; доњи делови одеће за децу; доњи делови 

одеће за жене; доњи делови одеће за мушкарце; доњи 

делови одеће за одрасле; доњи делови одеће [одећа]; 

доњи делови пижама; доњи делови тренерке; дрвена 

обућа; дрвена обућа, кломпе; дрвена основа за 

кломпе у јапанском стилу; дрвени ослонци за кломпе 

у јапанском стилу; дресеви за фудбал; дресови без 

рукава; дресови за одбојку; дресови [одећа]; држачи 

панталона [трегери]; држачи чарапа; дугачке гаће; 

дугачке јакне; дугачке хаљине; дугачки доњи веш; 

дуге гаће; дуге зимске капе са кићанком; дуги дамски 

шалови; дуги дамски шалови од вештачког крзна; 

дуги капути са крзненим оковратником; дуже женске 

боксерице; дукс мајице; дурумаги [корејски капути]; 

ђонови за замену на ципелама; ђонови за обућу; 

ђонови за папуче; ђонови за сандале у јапанском 

стилу; ђонови за ципеле; ђонови од азбестоса; 

ђонови од гуме или пластике са утиснутим 

приказима; еластична одећа; елегантне женске 

ципеле са високим потпетицама; елегантне мушке 

чарапе; елегантне панталоне; еспадриле; ешарпе као 

одећа; женска обућа; женска уникатна модна одећа; 

женске боксерице [доњи веш]; женске кошуље; 

женске најлонске чарапе, трико; женске панталоне; 

женске папуче на преклоп; женске пиџаме; женске 

поткошуље; женске сандале; женске тренерке; 

женске хаљине; женске ципеле; женске чарапе; 

женске чизме; женски доњи веш; женски доњи веш 

до колена; женски капути; женски комбинезони; 

женски костими; женски купаћи костими; женски 

шешири који се везују испод браде; женски 

шортсеви; зарови, велови; заштитне капе за скијање; 

заштитне кецеље; заштитне мајице за сурфере од 

вештачких материјала; заштитне мајце за водене 

спортове [расх гуардс]; заштитни метални делови за 

ципеле и чизме; заштитни огртачи за шампонирање; 

зимске јакне; зимске рукавице; зимске чизме; зимски 

капути; знојнице; знојнице за главу; знојнице за 

тенис; зори [зори- сандале у јапанском стилу]; 

зштитне панталоне; јакна или кошуља од платна или 

сержа за морнаре; јакне без рукава; јакне за 

загрејавање; јакне за јахање; јакне за мотоциклисте; 

јакне за пешачење; јакне за планинарење; јакне за 

сафари; јакне за скијање на дасци; јакне које 

рефлектују светлост; јакне од вештачког крзна; јакне 

[одећа]; јакне од јеленске коже; јакне од кашмира; 

јакне од овчје коже; јакне од џинса; јакне отпорне на 

ветар; јакне отпорне на временске услове; јакне са 

два лица; јакне са дугим рукавима; јакне са кратким 

рукавима; јапанке [обућа]; јапанке [папуче]; јахачке 

панталоне за спорт; једноделна оделца за бебе; 

једноделни бодији за цело тело; једноделни дресеви; 

једноделни женски комбинезони са шорцем; 

једноделни комбинезони; једноделни купаћи 

костими; једноделни трикои; језици и траке за 

обување на ципелама и чизмама; јеогори [основни 

горњи део корејске традиционалне ношње]; јикатаби 

[јикатаби-јапанска радна обућа са одвојеним 

прстима]; кабанице; кабанице [одећа]; каишеви за 

струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви од 

имитације коже; каишеви од тканине [одећа]; 

каишчићи за ципеле; каки панталоне [одећа]; каљаче; 

камашне, доколенице; камуфлажне панталоне; капе; 

капе за бебе које се везују у чвор на врху; капе за 
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бејзбол; капе за купање; капе за новорођенчад, бебе, 

малу децу и децу; капе за спавање; капе за 

туширање; капе са гомбицом; капе са штитником; 

капуљаче [одећа]; капути; капути за жене; капути за 

мушкарце; капути који рефлектују светлост; капути 

од вештачког крзна; капути од овчје коже; кафтан 

тунике; кендо опрема; кецеље[одећа]; килоте [доњи 

веш]; килтови; кимона; кишни мантили; кломпе и 

сандале у јапанском стилу; кожна одела; кожна 

покривала за главу; кожне јакне; кожне панталоне; 

кожне папуче; кожне рукавице; кожне сандале у 

јапанском стилу; кожне хаљине; кожне ципеле; 

кожни каишеви [одећа]; кожни мантили; кожни 

обруби за обућу; кожни појасеви; коктел хаљине; 

комбинезони; комбинезони за бебе; комбинезони за 

плажу за заштиту од сунца; комбинезони за скијање; 

комбинезони [одећа]; комплети блуза и џемперић; 

комплети кратких мајица и панталона [одећа]; 

комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови 

одеће]; копачке за рагби; корсети; корсети [доњи 

веш]; костими; костими за дечије игре маскирања; 

костими за игре са улогама; костими за маскембале; 

костими за ноћ вештица; кошуље за бебе; кошуље за 

голф; кошуље за децу; кошуље за жене; кошуље за 

мушкарце; кошуље за одрасле; кошуље за риболов; 

кошуље-јакне; кошуље које се носе испод одела; 

кошуље које се носе преко друге кошуље без 

упасивања; кошуље кратких рукава; кошуље од 

рамије; кошуље са деколтеом; кошуље са дугим 

рукавима; кошуље са дугмићима; кошуље са 

отвореним изрезом; кравате; крагне [одећа]; 

крампони за спортску обућу; крампони за фудбалске 

копачке; кратке јакне; кратке мајице; кратке 

панталоне; кратке панталоне бермуде; кратке 

панталоне са трегерима; кратке подсукње; кратке 

спортске панталоне са трегерима; кратке хаљине без 

рукава; кратке чарапе; кратки капути са капуљачом; 

кратки шортсеви; крзнена одећа; крзнене јакне; 

крзнене чизме; крзнени капути; крзнени муфови; 

крзнени огртачи; крзнени шалови; крзнени шешири; 

крзно [одећа]; куварске капе; купаће гаће; купаћи 

костими за децу; кућни огртачи; лабораторијски 

мантили; лагане јакне; лагани џемпери; лажне 

крагне; ланена одећа; лежерна обућа; лежерна обућа; 

лежерна одела; лежерна одећа; лежерне кошуље; 

лептир-машне; летње хаљине; ливреје; литургијске 

одоре [одећа]; ловачке јакне; ловачке кошуље; 

ловачке панталоне; ловачке чизме; ловачки 

комбинезони; ловачки прслук; ловачки прслуци; 

магоџа [корејске јакне које се носе преко одеће]; 

мајице; мајице без рукава; мајице без рукава [топ]; 

мајице голих рамена; мајице за амерички фудбал; 

мајице за бебе; мајице за загревање; мајице за рагби; 

мајице за тенис; мајице за трчање; мајице које се 

вежу око врата; мајице кратких рукава за јогу; мајице 

кратких рукава са штампом; мајице [одећа]; мајице 

од флиса; мајице отпорне на ветар; мајице са дугим 

рукавима; мајице са капуљачом; мајице са крагнама; 

мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном; 

мајице са штампом; мајице, шортсеви и чарапе као 

имитације оригиналних дресова европског фудбала; 

мајице, шорцеви и чарапе као имитације 

оригиналних дресова америчког фубала; мале капе уз 

главу; мали шешири; манжете за чизме; манжетне; 

манжетне кошуља [одећа]; мантије; мантили; 

мантили за медицинске сестре; мантили од џинса; 

мараме за врат; мараме за главу; мараме за главу 

[одећа]; мараме [одевни предмети]; мараме, шалови; 

маркиране прегаче за амерички фудбал; маске за 

лице [одећа], осима за медицинске или хигијенске 

намене; маске за спавање; маскирне јакне; маскирне 

кошуље; маскирне панталоне; маскирне рукавице; 

маскирни прслуци; матурске хаљине; мекинтош 

капути; метални делови за обућу; метални делови за 

ципеле и чизме; метални умеци за јапанске дрвене 

кломпе; мини-сукње; митре [бискупске капе]; 

младине подвезице; модни шешири; мокасине; 

мокасине; монашки велови; монокини; морнарска 

одела; морнарски капути; мотоциклистичка одећа; 

мотоциклистичке чизме; мотоциклистичко одело за 

кишу; муфови за грејање ногу, неелектрични; 

муфови од вештачког крзна; муфови [одећа]; мушка 

зоот одела; мушка и женска обућа; мушка обућа; 

мушка одела; мушке боксерице; мушке кошуље; 

мушке мајице без рукава; мушке мараме које се носе 

око врата; мушке панталоне; мушке пиџаме; мушке 

сандале; мушке тренерке; мушке ципеле; мушке 

чарапе; мушке чизме; мушки бициклистички 

шортсеви; мушки доњи веш; мушки капути; мушки 

купаћи костими; мушки свечани сакои; мушки 

шортсеви; навлаке против клизања за обућу за голф; 

најлонке [чарапе]; направе против клизања за 

ципеле; направе против клизања за чизме и ципеле; 

народне ношње [одећа]; наручници, свештеничка 

одећа; неглижеи; неглижеи [доњи веш]; неглиже са 

гаћицама; непромочива одећа; непромочиве јакне; 

непромочиве јакне; непромочиве јакне и панталоне; 

непромочиве панталоне; непромочиве чизме за 

пецање; неструкиране кошуље; неструкиране хаљине 

[одећа]; неуклоњиви силиконски умеци за грудњаке 

за повећање груди [делови одеће]; неуклоњиви 

умеци за грудњаке за повећање груди [делови одеће]; 

неформална одећа; ноћни огртачи; обликовани 

купаћи костими са корпама за груди; обојци; обруби 

за ципеле; обруби за чизме; обруби за чизме и 

ципеле; обућа; обућа*; обућа за бебе; обућа за воду; 

обућа за децу; обућа за кишу; обућа за новорођенчад; 

обућа за одрасле; обућа за плажу; обућа за 

планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не за 

спортове; обућа од винила; обућа, осим ортопедске 

обуће; огртачи за рамена као део одеће; огртачи за 

рамена [одећа]; огртачи, капути; огртачи које 
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користе фризери и бербери; огртачи од вештачког 

крзна; одевни предмети за обликовање тела; одевни 

предмети за позориште; одевни предмети који се 

носе око врата; одевни предмети од крзна; одела; 

одела за водене спортове на површини воде; одела за 

воду за једрење на дасци; одела за воду за сурфинг; 

одела за жене са панталонама; одела за жене са 

сукњом; одела за скијање на дасци; одела за тенис; 

одела са прслуком; одећа; одећа за аикидо; одећа за 

активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за 

бебе и малу децу; одећа за борилачке вештине; одећа 

за гимнастику; одећа за голф, осим рукавица; одећа 

за девојчице; одећа за децу; одећа за дечаке; одећа за 

жене; одећа за једрење на дасци; одећа за клизање; 

одећа за крштење; одећа за купање; одећа за малу 

децу; одећа за младу; одећа за мотоциклисте; одећа 

за мушкарце; одећа за мушкарце, жене и децу; одећа 

за плажу; одећа за рвање; одећа за спавање; одећа за 

спавање за бебе; одећа за спавање за децу; одећа за 

спавање за жене; одећа за спавање за мушкарце; 

одећа за теквондо; одећа за тенис; одећа за 

тријатлон; одећа за труднице; одећа за трчање; одећа 

за уметничко клизање; одећа за џудо; одећа која 

садржи супстанце за мршављење; одећа, не заштитна 

одећа, која садржи рефлективне или флуоросцентне 

елементе или материјале; одећа, обућа и капе за бебе 

и малу децу; одећа, обућа, покривала за главу; одећа 

од вештачког крзна; одећа од имитације коже; одећа 

од кашмира; одећа од коже; одећа од коже или 

имитације коже; одећа од латекса; одећа од овчје 

коже; одећа од плиша; одећа од џинса; одећа отпорна 

на ветар; одећа са лед светлом; одоре за крштење; 

оквири за шешире; оковратници за хаљине; 

оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа]; 

опрема за кишу; опрема за лоше време; памучне 

јакне; памучне кравате; памучни капути; памучни 

џемпери; памучни шалови; панталоне; панталоне за 

амерички фудбал; панталоне за бебе; панталоне за 

бебе [одећа]; панталоне за голф; панталоне за децу; 

панталоне за жене; панталоне за загревање; 

панталоне за јахање; панталоне за јахање; панталоне 

за јогу; панталоне за медицинске сестре; панталоне 

за мушкарце; панталоне за новорођенчад; панталоне 

за одела; панталоне за одрасле; панталоне за 

пешачење; панталоне за планинарење; панталоне за 

сваки дан; панталоне за скијање на дасци; панталоне 

за снег; панталоне од флиса; панталоне отпорне на 

временске услове; панталоне са великим џеповима; 

панталонице за бебе; папирна одећа; папирнате 

кецеље; папирнате ципеле за пролазак кроз детектор 

метала да се не би испрљале чарапе и стопала; 

папирне гаћице; папирни доњи веш; папирни 

шешири [одећа]; папуче; папуче за једнократну 

употребу; папуче за купатило; папуче за педикир; 

папуче на преклоп; папуче од овчје коже; пареи; 

патике; патике за бејзбол; патике за бокс; патике за 

јогу; патике за кошарку; патике за одбојку; патике за 

рукомет; патике за тенис; патике за трчање; патике за 

хокеј на трави; патике са чичком; пачке; пелерине; 

пенасте папуче за педикир; перјане јакне; перјани 

прслуци; пертле за чизме; пете за женске чарапе; 

пете од гуме или пластике са утиснутим приказима; 

пижаме од трикоа; пилотске јакне; пилотски 

комбинезони; пиџаме; пиџаме за бебе; пиџаме за 

децу; пиџаме за жене; пиџаме за мушкарце; пиџаме 

за одрасле; планинарске ципеле; планинарске чизме; 

пластичне кецеље; пластичне панталоне; пластичне 

папуче; пластичне портикле за бебе; платнене 

патике; платнени појасеви; плесна одећа; плесне 

папучице; плесне ципеле; плесни костими; плетена 

одећа [одећа]; плетене вунене капе; плетене зимске 

капе; плетене јакне; плетене капе; плетене кошуље; 

плетене поло мајице; плетене рукавице; плетене 

ципелице за бебе; плетени доњи веш; плетени 

џемпери на копчање; подвезице; подвезице за 

чарапе; подгаће; подсукње; подхаљине; позоришни 

костими; појасеви [делови одеће]; појасеви за 

ношење новца [одећа]; појасеви за одећу; појасеви за 

смокинг; појасеви и стезници; појасеви од текстила; 

појасеви од тканине; покривала за главу; покривала 

за лице [одећа], осима за медицинске или хигијенске 

намене; поларне јакне од флиса; поло мајице; 

получизме; пончо за кишу; пончо кабанице; пончо 

огртачи; пончо, одећа; портикле за бебе, не од 

папира; портикле, које нису од папира; портикле, не 

од тканине или папира; портикле од тканине; 

портикле од тканине за децу; портикле од тканине за 

одрасле; портикле са рукавима, које нису од папира; 

пословна одела; пословна одећа; поставе за јакне; 

поставе за кациге [опрема за главу]; постављена 

одећа за спавање за бебе; постављене јакне; 

постављене спортске мајице; постављене спортске 

панталоне; постављени спортски шортсеви; 

поткошуље; поткошуље дугачких рукава; 

поткошуље дугих рукава; поткошуље и дуге гаће из 

једног дела; поткошуље кратких рукава; потпетице; 

потпетице за обућу; потсукње; прегаче за фудбал; 

предњи делови ципела; прошивени прслуци; 

прслуци; прслуци-ветровке; прслуци за тренинг; 

прслуци [одећа]; прслуци од флиса; пуловери; 

пуловери без рукава; пуловери од флиса; пуловери са 

капуљачом; пуњене јакне [одећа]; пуњени прслуци; 

равне ципеле; радна одела; радна одећа; радне блузе, 

одела; радне ципеле; радне чизме; радни комбинезон, 

одело; радни мантили; раменице кошуља; реденгот 

капути; реплике мајица за амерички фудбал; реплике 

мајица за фудбал; реплике панталона за амерички 

фудбал; реплике чарапа за амерички фудбал; реплике 

чарапа за фудбал; реплике шортсева за фудбал; 

реплике шорцева за амерички фудбал; рибарске 

јакне; рибарски прслуци; рибарски шеширићи; 

ролке; ролке-џемпери; ронилачка сува одела; 
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ронилачке рукавице; рукавице без прстију; рукавице 

за бициклисте; рукавице за возаче; рукавице за 

јахање; рукавице за мотоциклисте; рукавице за 

скијање; рукавице за скијање на дасци; рукавице као 

делови одеће; рукавице од вештачког крзна; 

рукавице [одећа]; рукавице од коже, сирове коже или 

крзна; рукавице од крзна; рукавице од овчје коже; 

рукавице са једним прстом; рукавице са 

проводницима у врховима прстију које се могу 

користити са електронским уређајима са екраном 

осетљивимна додир; рукавице с једним прстом за 

скијање на дасци; сакои; сакои од одела; 

самолепљиви грудњаци; сандале; сандале за бебе; 

сандале за децу; сандале за жене; сандале за 

купатило; сандале за мушкарце; сандале за педикир; 

сандале за плажу; сандале кломпе; сандале са 

каишем; сандале у јапанском стилу од филца; сари; 

саронг, одећа; свечане женске хаљине; свечане 

мушке кошуље; свечане панталоне; свечане ципеле; 

свештеничке одоре; свештеничко одело за 

богослужења; свилена одећа; свилене јакне; свилене 

кравате; свилени шалови; скафандери за снег; 

скијашка одела; скијашка одела за такмичења; 

скијашка одећа; скијашке јакне; скијашке капе; 

скијашке панталоне; скијашке чизме; сламнати 

шешири; слипови [доњи веш]; смокинг сакои; 

смокинзи; собни огртачи; сокне које упијају зној; 

спаваћице; специјална спортска обућа; специјална 

спортска одећа; спољашња одећа за бебе; спољашња 

одећа за девојчице; спољашња одећа за децу; 

спољашња одећа за дечаке; спољашња одећа за жене; 

спољашња одећа за мушкарце; спољна одећа; 

спортска обућа; спортска обућа; спортска обућа за 

трчање; спортска обућа за фудбал; спортска одећа; 

спортска одећа са уграђеним дигиталним сензорима; 

спортске јакне; спортске јакне с капуљачом [парке]; 

спортске капе; спортске мајице; спортске мајице, 

дресови; спортске мајице и хеланке за јогу; спортске 

мајице са капуљачом; спортске мајице са кратким 

рукавима; спортске панталоне; спортске сукње; 

спортске трегер мајице; спортске униформе; 

спортске ципеле; спортске ципеле*; спортске чарапе; 

спортске чизме*; спортски горњи делови за жене са 

грудњацима; спортски горњи и доњи делови одеће за 

трчање; спортски грудњаци; спортски дресови; 

спортски капути; спортски прслуци; спортски трикои 

са трегерима; спортски шортсеви; спортски шорцеви; 

стезници за струк; стезници за труднице [одећа]; 

стезници [корсети]; сукње; сукње за голф; сукње за 

тенис; сукње-панталоне; сукње са високим струком; 

таби [таби - чарапе у јапанском стилу]; танга веш за 

плажу; танге; танге [доњи веш]; танкинији; 

текстилни каишеви [одећа]; термо доњи веш; термо 

одећа; термо покривала за главу; термо рукавице за 

уређаје са екраном на додир; термо чарапе; ткана 

одећа; ткане кошуље; ткани доњи веш; тоге; токе; 

топ хаљине; торбе специјално прилагођене за 

ловачку обућу; торбе специјално прилагођене за 

скијашку обућу; традиционална јапанска одећа; 

траке за врат [делови одеће]; траке за главу или за 

груди [одећа]; траке за главу као одећа; траке за 

главу [одећа]; траке за прсте за зори [зори-сандале у 

јапанском стилу]; траке за прсте за кломпе у 

јапанском стилу; траке за уши [одећа]; трегери; 

тренерке; тренерке за бебе; тренерке за децу; 

тренерке за жене; тренерке за мушкарце; тренерке за 

одрасле; трико; трикои; трикои за децу; трикои за 

жене; трикои за мушкарце; трикои за одрасле; три-

четврт панталоне; троделна одела [одећа]; трудничка 

одећа за спавање; трудничке мајице; трудничке 

панталоне; трудничке хаљине; труднички горњи 

делови; труднички шорцеви; трудничко доње рубље; 

тунике; турбани; ћебад која се могу обући; удобна 

одећа за ношење код куће; удобне панталоне за 

ношење код куће; улошци за обућу; улошци за пете; 

улошци за ципеле; улошци за чизме; улошци за 

чизме и ципеле; улошци против знојења испод 

пазуха; умеци [делови одеће]; умеци за доњи веш 

[делови одеће]; умеци за купаће костиме [делови 

одеће]; умеци за назувице [делови одеће]; умеци за 

најлонке [делови одеће]; умеци за пазух [делови 

одеће]; умеци за трикое [делови одеће]; умеци за 

хулахопке [делови одеће]; униформе; униформе за 

бејзбол; униформе за борилачке вештине; униформе 

за борилачке спортове; униформе за карате; 

униформе за медицинске сестре; униформе за џудо; 

уошци за ципеле, нису за ортопедске намене; 

упијајуће спортске мајице; упијајуће спортске 

панталоне; упијајући спортски грудњаци; ушанке 

[крзнене капе]; фантомке; фармерице; фармерке од 

плавог тексаса; федора шешири; фомална одећа; 

формална обућа; формалне панталоне; фризерске 

капе; фудбалске ципеле, копачке; фудбалске чизме; 

хавајске кошуље; хавајске кошуље на копчање; 

хавајске широке хаљине; хаљине; хаљине без рукава; 

хаљине за бебе; хаљине за деверуше; хаљине за 

девојчице; хаљине за децу; хаљине за медицинске 

сестре; хаљине за тенис; хаљине на трегере; хеклане 

патофнице за бебе; хеланке; хеланке за труднице; 

хеланке [панталоне]; хорски огртачи; цилиндри; 

ципеле; ципеле*; ципеле за бебе; ципеле за голф; 

ципеле за јахање; ципеле за куглање; ципеле за 

одојчад; ципеле за одрасле; ципеле за риболов; 

ципеле за степовање; ципеле и чизмице за 

новорођенчад; ципеле од овчје коже; ципеле са 

платформом; ципелице за бебе од овчје коже; чарапе 

без стопала; чарапе до глежњева; чарапе за амерички 

фудбал; чарапе за воду; чарапе за једнократну 

употребу; чарапе за тенис; чарапе за фудбал; чарапе 

и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној; чарапе 

папуче; чарапе против знојења; чизме; чизме за бебе; 

чизме за децу; чизме за јахање; чизме за кишу; чизме 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

93 

за мушкарце; чизме за одојчад; чизме за пешачење; 

чизме за планинарење; чизме за скијање на дасци; 

чизме за снег; чизме и ципеле; чизме од овчје коже; 

чизмице за бебе; џемпери; џемпери за бебе; џемпери 

за децу; џемпери за жене; џемпери за мушкарце; 

џемпери за одрасле; џемпери за тенис; џемпери 

кратких рукава; џемпери на в-изрез; џемпери од 

кашмира; џемпери [пуловери]; џемпери са дугим 

рукавима; џемпери са округлим изрезом; џемпери са 

рол-крагном; џепне марамице; џепови за одећу; 

шалваре; шалови; шалови за врат; шалови за рамена; 

шалови, мараме; шалови од кашмира; шалови од 

пашмине; шалови од трикоа; шалови од чипке; 

шарени мексички шалови сарапе; шешири; шешири 

за децу; шешири за забаве [одећа]; шешири за 

заштиту од сунца; шешири за кишу; шешири за 

плажу; шешири од вештачког крзна; шешири од 

овчје коже; шешири са украсима; широке хаљине за 

труднице; школске униформе; шортсеви; шортсеви 

за бебе; шортсеви за борбу за мешовите борилачке 

вештине или рвачке спортове; шортсеви за децу; 

шортсеви за жене; шортсеви за купање; шортсеви за 

мушкарце; шортсеви за одрасле; шортсеви за рагби; 

шорцеви за амерички фудбал; шорцеви за бокс; 

шорцеви за голф; шорцеви за купање; шорцеви за 

тенис; шорцеви за фудбал; шорцеви од флиса; 

штикле за ципеле; штикле за чизме; штикле за чизме 

и ципеле; штитници за ноге за јахање; штитници за 

уши [одећа]; штитници штикли за обућу; штрикане 

капе уз главу; штрикане сукње; штрикане хаљине; 

штрикани горњи комади одеће; штрикани доњи 

комади одеће; шушкаве панталоне; шушкаве 

тренерке; шушкави прслук.  

31  авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи; 

азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи, 

непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за 

животињску исхрану; алге за животињску исхрану; 

алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску 

или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас, 

свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани 

од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за 

декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа; 

артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус, 

свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи; 

банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате, 

свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел 

ораси, свежи; бибер [биљка]; биљке; биљке, свеже; 

биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче, 

природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке; 

бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће, 

свеже; божићне јелке*; бојсенбери малине купине, 

свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова 

шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж; 

бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за 

животиње; брашно од кикирикија за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од 

семена лана за исхрану животиња; брашно од 

сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже; 

бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве, 

свеже; бундевино семе, непрерађено; венци од 

природног цвећа; венци од сувог цвећа; винова лоза; 

влашац, свежи; водени кестен, свеж; воће нони, 

свеже; воће, свеже; воћке; воћке, стабла; гинко 

ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда [стока]; гомољи; 

гомољи цвећа; грашак, свеж; грејпфрут, свеж; 

грожђе за вино; грожђе, свеже; гроздасти парадајз; 

гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене струготине за 

лежајеве за животиње; дрвено иверје за прекривање 

тла; дрвено иверје за производњу дрвене пулпе; 

дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; ђумбир, свеж; 

едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа; 

жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе 

као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе 

животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље; 

живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати; 

живе патке; живе птице; живе рибе за људску 

исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе 

црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат]; 

живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи 

караши; живи корали; живи корали за акваријуме; 

живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи 

сисари; живи сребрни шарани; животињска 

менажерија; животињска храна на бази млека; замена 

за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне 

рибице; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; 

зрневље [житарице]; икра за пољопривредне 

потребе; индијски ораси, свежи; инћуни, живи; 

јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јаја свилене 

бубе; јам, свежи; јапанска јабука, свежа; јапанска 

мушмула, свежа; јастози, живи; јастози обични 

[живи]; једнозрна пшеница, непрерађена; јестиве 

водене животиње, живе; јестиве жвакалице за псе; 

јестиве кости за жвакање за псе; јестиве печурке, 

свеже; јестиве посластице за кућне љубимце; јестиве 

семенке лана, непрерађене; јестиви инсекти, живи; 

јестиво семе лана, непрерађено; јестиво цвеће, свеже; 

јестив сусам, непрерађен; јечам; кајсије, свеже; 

кактуси; калеми за воћна стабла; калеми за 

калемљење; канабис биљке; канабис, непрерађен; 

касава, свежа; каша за товљење стоке; каша од 

мекиња за исхрану животиња; квасац за исхрану 

животиња; келераба, свежа; кељ, свеж; кестен, свеж; 

киви воће, свеже; кикирики, свеж; кинески купус, 

свеж; киноа, непрерађена; клементине, свеже; клице 

печурки за размножавање; кои шарани, живи; кокос; 

кокосово брашно за прехрану животиња; кокосов 

орах, сиров; кокос, свежи; колачи од соје и остатака 

житарица за прехрану животиња; комина; копра; 

коприва; корен рена, свеж; корен цикорије; корење за 

исхрану животиња; корење тапиоке, свеже; корњаче 

меког оклопа, живе; краставци, свежи; красуљица, 

свежа; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж; 
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крушке, свеже; кукуруз; кукурузна сточна погача; 

кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен; 

куњка шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж; 

ланено брашно за исхрану животиња; ланено брашно 

[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња; 

леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, свеж; 

лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж; 

лиофилизовани мамци за пецање; листови папира са 

песком за кутије за љубимце; личи, свежи; логанбери 

малине, свеже; лосос, жив; лубенице, свеже; лук 

козјак, свежи; луковице; луковице биљака; луковице 

биљака за пољопривредне потребе; луковице биљака 

за потребе хортикултуре; лутке живих пчела; љуска 

кокосовог ораха; љускари, живи; мамци за пецање, 

живи; манго-јабуке, свеже; манго, свежи; 

мангостини, свежи; мандарине, свеже; маракуја, 

свежа; маслине, свеже; махунарке, свеже; мацина 

трава; мацутаке печурке, свеже; мачке; мекиње; 

мекиње од жита; мекиње од пиринча за животињску 

употребу; мексички кромпир; мекушци, живи; 

метлице од брезе за сауне; мешавина семенки за 

дивљач; мешана храна за животиње; микроповрће, 

свеже; минералне соли за стоку; мирисни песак 

[простирка] за кућне љубимце; мицелиј за употребу 

у пољопривреди; млади кукуруз, свеж; млади лук, 

свеж; младице стабала; морошка, свежа; морске алге, 

непрерађене, за људску или животињску исхрану; 

морски краставци [живи]; напитци за кућне 

љубимце; напици за животиње; напици за мачке; 

напици за псе; наруквице од природног цвећа; 

непраређена комбу морска трава; непраређена 

спирулина; непраређене алге за људску употребу; 

непраређени теф; непраређени шећерни усеви; 

непрерађене црвене алге; непрерађена зоб; 

непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена 

морска трава аоса [морска салата]; непрерађена 

пшеница; непрерађена спирулина за људску или 

животињску конзумацију; непрерађене алге; 

непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске 

траве [браон алге]; непрерађене цереалије; 

непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени 

клипови кукуруза шећерца [ољуштени или 

неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско 

просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено 

просо; непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нус-

производи прераде житарица за исхрану животња; 

овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено 

божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси, 

свежи; орах биљке коле; орашасто воће, 

непрерађено; органске свеже биљке; органско свеже 

воће; органско свеже воће и поврће; органско свеже 

поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа 

[комина]; остаци након прераде шећерне трске 

[сировина]; остриге, живе; отпади од дестилације за 

животињску конзумацију; палме [лишће палминог 

дрвета]; палмино лишће; папаја, свежа; папир као 

простирка за лежајеве за животиње; папир са песком 

[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже; 

парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж; 

песак за тоалет за кућне љубимце; пињоли, свежи; 

пиринач, непрерађен; пистаћи, свежи; питаја, свежа; 

плаве дагње, живе; плута, сирова; погача од уљане 

репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње; 

подлоге за животиње; подлоге за калемљење; 

подлоге за калемњење воћки; подога за кавезе за 

птице од пешчаног папира; полен [сировина]; 

пољопривредни производи; помело, свежи; помије; 

поморанџе, свеже; посип за мале животиње; посип за 

мачке; посластице за коње, свеже; посластице за 

кућне љубимце у облику штапића; посластице за 

мачке, јестиве; посластице за псе, јестиве; 

посластице за птице, јестиве; празилук, свеж; 

прекривач од конопље за лежајеве за животиње; 

препарати за живину носиље; препарати за товљење 

животиња; природне биљке и цвеће; природно 

зеленило за украшавање; природно лишће; природно 

цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке за домаће 

животиње; простирке и кутије с песком за животиње; 

простирке од рециклираног папира за мале 

животиње; пси; птице за расплод; птице кућни 

љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке]; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана 

грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи; 

риба, жива; рибља икра; рибље брашно за 

животињску исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин, 

свеж; саднице; саншо стабла [јапански бибер]; 

сардине, живе; сатсума мандарине, свеже; сварљиве 

кости за жвакање за псе; свежа бамија; свежа 

бокбуња [црне малине]; свежа боранија; свежа 

јагодаста гуава; свежа мента; свежа нана; свежа 

рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа 

шећерна јабука [аннона сqуамоса]; свеж дуд; свеже 

аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији; 

свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже змајево 

воће; свеже јагоде; свеже јестиво коренасто поврће; 

свеже карамболе; свеже клице; свеже коренасто 

поврће; свеже корење дораџиа [балон цвет]; свеже 

малине; свеже нангке [индијско хлебно дрво]; свеже 

нарањиле; свеже паприке бабуре; свеже перуанске 

јагоде; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; 

свеже саподиље; свеже смокве; свеже хамое 

[оријентална диња]; свеже црвене поморанџе; свеже 

шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи 

васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси; 

свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи 

плодови дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун; 
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свеж радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе 

житарица, непрерађено; семе за животињску 

конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе 

за потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за 

сејање; семе за узгајање воћних култура; семе за 

узгој урусхи стабла; семе за узгој биљака; семе за 

узгој воћа и поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; 

семе за узгој цвећа; семе за усеве; семе конопље, 

непрерађено; семе лана за исхрану животиња; 

семенке за птице; семенке за узгајање биљака; 

семенке за узгајање поврћа; семенке за хидропонију; 

семенке ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске 

клице за ботаничке сврхе; семење; семе 

припремљено за животињску исхрану; семе 

пшенице; семе траве; сено; сено које се користи као 

трава за ускршње корпе; сипа, жива; сипина кост за 

птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове житарице; 

сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

зрневље и семење; сирово и непрерађено семе; 

сирово семе; скробна пулпа за животињску исхрану; 

слад; слад за варење; слад за врење и дестилацију; 

слад за дестиловање; слад [непрерађено жито] за 

производњу пива и дестилацију; слама за покривање 

компоста; слама [сточна храна]; сламене простирке; 

сламнате простирке за животиње; сламнате 

простирке за животињске лежајеве; сламнате 

простирке за мале животиње; слане плочице за 

лизање; слатки кромпир, свежи; смрекине бобице; со 

за стоку; сочиво, свеже; сочнице; спанаћ, свеж; 

спелта, непрерађена; споре за пољопривредне 

потребе; стабла дрвећа; стабла палме; стајска храна 

за животиње; стока; сточна храна; сточне погаче; 

струготине од дрвета за простирке за животиње; 

сушена зрна махунарки, свеже; сушене љуске 

кукуруза за декорацију; сушени рогоз за декорацију; 

сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; талог након 

дестилације; тангерине, свеже; тартуфи, свежи; 

тиквице, свеже; тимијан, свеж; трава, природна; 

траве [биљке]; травњаци, природни; тресетне 

подлошке, простирке; трешње, свеже; трупци; туна, 

жива; узгајана стока; украсни венци од сушених 

биљака; украсно жбуње; украсно сушено биље; 

уљана репица за животињску исхрану; уљасте 

погаче; упаковани мамци за пецање сушени 

замрзавањем; уситњена слама као подлога за 

животиње; усољени шкампи као храна за рибе; 

харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи; храна за 

акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за 

живину; храна за животиње; храна за животиње која 

садржи ботаничке екстракте; храна за златне рибице; 

храна за јачање животиња; храна за кокошке; храна 

за коње; храна за кућне љубимце; храна за мачке; 

храна за морске животиње; храна за овце; храна за 

преживање за животиње; храна за псе; храна за 

птице; храна за рибе; храна за свиње; храна за стоку; 

храна за телад; храна за хрчке; храна за штенад; 

храна и пића за животиње; храна обогаћена 

протеинима за животиње; храна у конзерви за мачке; 

храна у конзерви за псе; хрчци; цветне луковице; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно; целулоза за 

употребу као простирке за животиње; цикорија, 

свежа; црвене поморанџе, свеже; црвене рибизле, 

свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени снепер, живи; 

црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; чауре за 

производњу јајашаца; чауре за узгој свилене бубе; 

чери парадајз, свежи; чили паприке, свеже; шаран, 

живи; шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа; 

шећерна трска; шитаке печурке, свеже; шкампи, 

живи; шкампи, живи; шкољке абалоне, живе; 

шкољке [живе]; шкољке филипинске кућице, живе; 

шљивасти парадајз, свеж; шљиве, свеже; шумски 

производи.  

34  ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; ароме, 

изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; ароме, осим есенцијалних 

уља, као замене за дуван; артикли за пушаче; 

бездимне цигарете; биљне меласе [замена за дуван]; 

блокови папира за цигарете; бурмут; бурмутице, не 

од племенитих метала; бурмутице, од племенитих 

метала; вапоризатори дувана; држачи за упаљаче за 

цигарете; држачи за упаљаче за цигарете, не од 

племенитих метала; држачи за упаљаче за цигарете 

од племенитих метала; држачи за цигаре, не од 

племенитих метала; држачи за цигаре, од 

племенитих метала; држачи за шибице; држачи 

цигара; држачи шибица, не од племенитих метала; 

држачи шибица, од племенитих метала; дуван; дуван 

за жвакање; дуван за луле; дуван за мотање; дуван за 

пушење; дуван са ментолом; дуван с ментолом за 

луле; електронске наргиле; електронске цигаре; 

електронске цигарете; електронске цигарете као 

алтернатива класичним цигаретама; електронске 

шише; електронски уређаји за инхалирање аеросола 

који садрже никотин; замене за дуван; замене за 

дуван, које нису за медицинске сврхе; испаривачи 

дувана; испаривачи за дуван; кертриџи за 

електронске цигарете који се продају напуњени 

биљним глицерином; кертриџи за електронске 

цигарете који се продају напуњени пропилен 

гликолом; кертриџи за електронске цигарете који се 

продају напуњени хемијским аромама у течном 

облику; кесе за дуван; кизами [јапански резани 

дуван]; кисеру [дугачке јапанске луле за дуван]; 

кремени; кремени за упаљаче; кретек цигарете; 

кутије за бурмут; кутије за дуван; кутије за цигаре; 

кутије за цигаре и цигарете, направљене од 

неплеменитог материјала; кутије за цигаре, не од 
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племенитих метала; кутије за цигаре од племенитих 

метала; кутије за цигарете; кутије за цигарете, не од 

племенитих метала; кутије за цигарете, од 

неплеменитог метал; кутије за цигарете од 

неплеменитог метала; кутије за цигарете, од 

племенитих метала; кутије за цигарете од 

племенитог метала; кутије за цигарете, табакере; 

кутије за шибице; кутије за шибице, не од 

племенитих метала; кутије за шибице, од 

племенитих метала; лименке за дуван; листови 

дувана; луле за пушење замене за дуван са ментолом; 

луле; луле за дуван, не од племенитих метала; луле 

за дуван, од племенитих метала; луле за електронске 

цигарете; луле на пару за бездимне цигаре; луле на 

пару за бездимне цигарете; ментол цигарете; 

муштикле; муштикле, не од племенитих метала; 

муштикле, од племенитих метала; навлаке за дуге 

азијске луле за дуван; наргиле; орални вапоризатори 

за пушаче; орални распршивачи за пушаче; папир за 

цигарете; парафинске шибице; пепељаре за пушаче; 

пепељаре, не од неплеменитих метала, за пушаче; 

пепељаре, од племенитих метала, за пушаче; 

пљуваонице за пушаче; посуде за дуван; производи 

за пушаче за електронске цигарете; производи на 

бази дувана које треба загрејати; пушачки реквизити; 

пушачки реквизити, не од племенитих метала; 

пушачки реквизити, од племенитих метала; раствори 

са течним никотином за електричне цигарете; 

резервоари гаса за упаљаче; секачи за цигаре; 

сигурне шибице; снус [дуван у праху]; сталци за 

луле; сумпорне шибице; тампери за луле; течни 

раствори за електричне цигарете; течност за 

електронске цигарете [е-течност] која се састоји од 

арома у течном облику за допуну пуњења 

електронских цигарета; течност за електронске 

цигарете [е-течност] са биљним глицерином; течност 

за електронске цигарете [е-течност] са пропилен 

гликолом; торбице за електронске цигарете; торбице 

за луле; траве за пушење; тубе за цигаре; тубе за 

цигарете; упаљачи за пушаче; упаљачи за пушаче 

[упаљач за цигарете], осим оних који се користе у 

аутомобилима; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигарете, не од племенитих метала; упаљачи за 

цигарете, од неплеменитог метала, осим оних који се 

користе у аутомобилима; упаљачи за цигарете, од 

племенитих метала; упијајући папир за дуванске 

луле; уређаји за гашење електронских цигарета, 

цигара и штапића дувана; усници за муштикле; 

усници за цигарете; усници од ћилибара за 

муштикле; филтери за дуван; филтери за цигарете; 

фитиљи за упаљаче; футроле за цигаре; хемијске 

ароме у течном облику које се користи за допуну 

пуњења електронских цигарета; хумидори, кутије за 

чување цигара; цигаре; цигарете; цигарете које не 

садрже дуван, осим оних које се користе у 

медицинске сврхе; цигарете које садрже замену 

дувана, које нису за медицинску употребу; цигарете 

са филтером; цигарилоси; чистачи за дуванске луле; 

џепне машинице за увијање цигарета; шибице; 

шибице са врхом од белог фосфора; штапићи дувана. 

35  агенције за увоз и извоз робе; административна 

обрада гарантних захтева; административна обрада 

захтева за куповину поднетих путем телефона или 

компјутера; административна обрада 

компјутеризованих захтева за куповину; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна обрада одштетног захтева; 

административна обрада поруџбина за куповину у 

оквиру услуга које пружају фирме за наручивање 

путем поште; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

административне услуге; административне услуге 

везане за царињење; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; административне 

услуге које се односе на давање упута пацијентима; 

административне услуге које се односе на обраду 

гарантних захтева; административне услуге које се 

односе на обрађивање одштетног захтева; 

административне услуге које се односе на 

осигурање; административне услуге које се односе 

на осигурање дома, осигурање од несреће и пожара; 

административне услуге које се односе на план 

расподеле деоница запосленима; административне 

услуге које се односе на стоматолошко здраствено 

осигурање; административне услуге које се односе 

на управљање правном документацијом; 

административне услуге које се односе на упућивање 

агентима осигурања; административне услуге које се 

односе на упућивање клијената на извођаче 

грађевинских радова; административне услуге које 

се односе на упућивање пацијената на болничко 

лечење; административне услуге у вези са 

премештајем особља; административне услуге у вези 

са регистровањем кредитних картица; 

административне услуге у вези са упућивањем 

клијената адвокатима; административне услуге у 

вези са упућивањем на лечење; административно 

обрађивање налога; административно 

рачуноводство; административно управљање 

болницама; административно управљање 

здравственим клиникама; администрација и 

управљање субвенцијама за истраживање; 

администрација програма стимулативних награда за 

промоцију робе и услуга других; администрација 

продаје и планови промотивних подстицаја; 

администрирање штедних рачуна; адресирање 

коверти; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализа података добијених 

истраживањем тржишта; анализа пословног 

профита; анализа пословног управљања и 
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саветовање из области пословања; анализа 

статистичких података добијених истраживањем 

тржишта; анализе података и статистика добијених 

из маркетиншког истраживања; анализе трошкова и 

цене коштања; анализирање и истраживање 

тржишта; анализирање одзива на оглашавање и 

истраживање тржишта; анализирање одзива на 

рекламирање; анализирање повратне информације на 

маркетиншке активности и истраживања тржишта; 

анализирање података и статистике добијених 

истраживањем тржишта; анализирање пословних 

података; анализирање пословног управљања; 

анализирање тржишних истраживања; анализирање 

тржишта; анализирање тржишта житарица; 

анализирање трошкова; анализирање трошкова 

животног циклуса производа; анализирање трошкова 

и користи; анализирање трошкова у вези са 

одлагањем, уклањањем, руковањем и рециклирањем 

отпада; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

анкетирање за потребе истраживања тржишта; 

аранжирање стаклених површина у рекламне сврхе; 

аукцијска продаја имовине; аутоматска обрада 

података; вођење аукција; вођење досијеа и 

картотека о здравственом стању појединца; вођење 

досијеа и картотека о историји болести појединца; 

вођење истраживања тржишта; вођење 

истраживачких интернет анкета о пословном 

управљању; вођење књига [књиговодство]; вођење 

маркетиншких истраживања и анализа тржишта; 

вођење маркетиншких студија; вођење медицинске 

документације и историје болести пацијента; вођење, 

организовање и управљање пословањем; вођење 

послова; вођење пословних догађаја; вођење 

пословних евиденција; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; вођење 

програма давања подстицаја запосленима; вођење 

регистра узгоја животиња; вођење студија пословне 

изводљивости; вођење трговачких сајмова; вођење, 

уређивање и организовање трговачких приредби и 

сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе; давање 

смерница за рекламирање на интернету које се може 

претражити; дактилографске услуге; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама за друге преко интернета; 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; добротворне услуге, наиме 

организовање и спровођење волонтерских програма 

и пројеката којима се решавају проблеми заједница; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економска предвиђања и анализе; 

економске прогнозе; електронска издања штампаног 

материјала у рекламне сврхе; електронско 

обрађивање података; задружно рекламирање и 

маркетинг; задружно рекламирање и маркетинг за 

услуге чишћења стамбеног и пословног простора; 

запошљавање извршног кадра; запошљавање 

кабинског особља, техничке подршке на земљи и не-

техничке подршке на земљи; запошљавање 

канцеларијског особља; запошљавање особља на 

привременим пословима; извођење пословне студије 

изводивости; издавање машина за фотокопирање; 

издавање рачуна за медицинске услуге; издавање 

рекламног материјала онлајн; издавање штампаног 

материјала који се односи на услуге оглашивања у 

електронском облику; издвање штампаног 

материјала који се односи на услуге оглашавања; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних 

паноа]; изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање 

канцеларијске опреме у заједничким радним 

просторима; изнајмљивање канцеларијских машина; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

изнајмљивање машина за копирање; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора и 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора на интернет страницама; изнајмљивање 

огласног простора на интернету; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; изнајмљивање 

писаћих машина; изнајмљивање писаћих машина и 
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фотокопира; изнајмљивање продајних штандова; 

изнајмљивање промотивних и рекламних материјала; 

изнајмљивање промотивних и рекламних материјала 

за презентације; изнајмљивање простора за 

оглашавање на интернету путем оглашавања 

упражњених места; изнајмљивање регистар каса; 

изнајмљивање рекламних материјала; изнајмљивање 

термина за оглашавање у биоскопима; израда 

извештаја и истраживања везаних за тржиште; 

израда извода са рачуна; израда материјала за 

оглашавање; израда радио реклама; израђивање и 

ажурирање рекламног материјала; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

индексирање интернет страница у комерцијалне 

сврхе; индексирање интернет страница у рекламне 

сврхе; интернет маркетинг; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

пословно управљање и пословну администрацију 

која се пружа електронским путем или преко 

интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; 

информативне услуге у вези са пословним 

питањима; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; испитивање 

јавног мњења; испуњавање документације 

[канцеларијски послови]; истраживања и анализе у 

области манипулације тржиштем; истраживања и 

анкете у вези са пословним делатностима; 

истраживања тржишта; истраживања тржишта која 

укључују истраживање јавног мњења; истраживање 

и анализа маркетиншких активности; истраживање 

тржишта; истраживање тржишта за рекламне 

потребе; истраживање тржишта из области 

козметике, парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; 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; канцеларијски 

послови; књиговодствене услуге које се односе на 

потраживања; књиговодство за управљање 

трошковима; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; комерцијалне 

информационе услуге доступне путем интернета; 

комерцијално управљање; компјутеризована 

контрола инвентара; компјутеризована обрада 

текста; компјутеризована припрема инвентара; 

компјутеризовани регистри; компјутеризовано 

канцеларијско управљање; компјутеризовано 

рачуноводство; компјутеризовано управљање 

пописом; компјутеризовано управљање пословним 

подацима; компјутеризовано управљање централним 

и пословним датотекама; компјутеризовано 

централно управљање подацима; компјутерски 

помогнуте услуге пружања пословних информација 

и пословног истраживања; компјутерско управљање 

подацима; консултантске и информативне услуге 

које се односе на рачуноводство; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на пословно 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на распоређивање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на регрутовање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на систематизацију особља, запошљавање и 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на управљање особљем; консултантске и 

саветодавне услуге на пољу пословне стратегије; 

консултантске услуге за спољну трговину; 

консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; консултантске услуге из области 

партнерског маркетинга; консултантске услуге које 

се односе на вођење и управљање хотелима; 

консултантске услуге које се односе на 

обрачунавање пореза; консултантске услуге које се 

односе на оглашавање; консултантске услуге које се 

односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге које се односе на управљање 

пословним процесом; консултантске услуге које се 

односе на управљање телефонским центрима; 

консултантске услуге у вези са запошљавањем; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; консултантске услуге у вези са односима 

са јавношћу; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем које се пружају преко 

интернета; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем на пољу услуга транспорта и 

доставе; консултантске услуге у вези са 

рекламирањем у штампи; консултантске услуге у 

вези са сегментацијом тржишта; консултативне 

услуге које се тичу пословног напредовања; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације које се односе 

на оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са људским ресурсима; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у вези са пословним преузимањима; 

консултације у вези са пословним спајањима; 

консултације у вези са пословном организацијом и 

управљањем на пољу управљања запосленима; 

консултације у вези са пословном стратегијом; 

консултације у вези са спајањима и преузимањима; 

консултације у вези са тражењем спонзора; 

консултације у вези са управљањем пословним 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

99 

ризиком; консултације у пословном управљању; 

консултовање у вези са запошљавањем особља; 

консултовање у вези са индустријским управљањем; 

консултовање у вези са пословним активностима и 

управљањем; консултовање у корпоративном 

управљању; контрола инвентара; копирање 

докумената; кориговање текстова намењених 

маркетиншким сврхама; лицитирање возила; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; маркетинг; маркетинг базе 

података; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; маркетинг, истраживање тржишта 

и анализирање тржишта; маркетинг који се темељи 

на препорукама; маркетинг преко инфлуенсера; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке 

услуге везане за одећу; маркетиншке услуге које се 

односе на козметичке производе; маркетиншке 

услуге које се односе на накит; маркетиншке услуге 

које се односе на фармацеутске производе; 

маркетиншке услуге у вези са путовањима; 

маркетиншке услуге у вези са ресторанима; 

маркетиншке услуге у вези са стоматологијом; 

маркетиншко истраживање и студије; маркетиншко 

саветовање из области блокчејн технологије и 

криптовалута; марктетиншке услуге усмерене ка 

унапрађењу свести јавности о нефротском синдрому 

и фокалној сегменталној гломерусклерози; 

марктетиншке услуге усмерене ка унапрађењу свести 

јавности о погодностима локалне куповине; 

марктиншке и промотивне активности које се односе 

на пословну администрацију и управљање; набавка 

уговора за куповину и продају робе и услуга; надзор 

пословног управљања; непосредно оглашавање; 

непосредно оглашавање поштом у циљу привлачења 

нових купаца и одржавања постојеће базе купаца; 

непосредно оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обављање телефонских разговора за 

друге; обајвљивање рекламног материјала; 

обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора и 

материјала за оглашавање; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора; обезбеђивање 

огласног простора у периодичним часописима, 

новинама и магазинима; 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; обезбеђивање транспортне документације за 

друге [административни послови]; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; објављивање 

комерцијалног именика са информацијама на 

интернету; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

обрада електронских поруџбина; обрада текста; 

обрађивање докумената о регистрацији гаранције за 

друге; обрађивање података; обрађивање 

телефонских питања у вези са рекламираном робом и 

услугама; обрачун пореза; обрачун телефонских 

трошкова; 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; оглашавање услуга како 

би се подигла свест јавности о питањима и 

иницијативама везаним за животну средину; 

оглашавање фармацеутских производа и ин виво 

снимљених производа; одржавање регистра 

информација; одржавање регистра професионалних 

проценитеља; одржавање регистра раса паса; 

одржавање регистра сертификованих аеронаутичких 

техничара; одржавање регистра сертификованих 

професионалних медицинских техничара; одржавање 

регистра спортских сувенира и уметничких дела; 

онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге 

повезивања оглашивача са интернет страницама; 

онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 

велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

онлајн услуге велепродаје ручног алата за 

грађевинарство; оптимизација интернет странице; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација програма за преглед интернета; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оптимизација саобраћаја са интернет странице; 

организација рекламних догађаја; организовање 

аукција; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; организовање и вођење аукција; 

организовање и вођење бувљака; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење пословних трансакција за друге; 

организовање и вођење презентације производа; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање и вођење 

рекламних догађаја; организовање и вођење 

сајамских изложби; организовање и вођење сајмова 

запошљавања; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање извлачења награде за маркетиншке 

услуге; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање изложби и догађаја 

за комерцијалне или рекламне потребе; 

организовање изложби и трговачких сајмова за 

комерцијалне и рекламне потребе; организовање 

изложби цвећа и биљака за пословне потребе или 
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потребе оглашивања; организовање интернет 

аукција; организовање и одржавање комерцијалних 

изложби; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

организовање и реализација догађаја за друге 

намењених продаји стоке као и регистрованих и 

комерцијалних грла говеда; организовање и 

реализација догађаја намењених продаји говеда; 

организовање и реализација догађаја намењених 

продаји стоке; организовање и спровођење аукција и 

обрнутих аукција путем мобилних телефона; 

организовање и спровођење аукција и обрнутих 

аукција путем рачунара и телекомуникационих 

мрежа; организовање и спровођење аукција на 

интернету; организовање и спровођење аукција на 

телевизији; организовање и спровођење аукција 

некретнина; организовање и спровођење 

маркетиншких догађаја; организовање и спровођење 

промотивних догађаја; организовање и спровођење 

телефонских аукција; организовање и спровођење 

телефонских и телевизијских аукција; организовање 

и спровођење трговачких сајмова; организовање и 

спровођење трговачких сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; организовање и управљање програмима 

лојалности купаца; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате за публикације других; 

организовање претплате на електронске новине за 

друге; организовање претплате на електронске 

стрипове за друге; организовање претплате на 

интернет публикације за друге; организовање 

претплате на интернет услуге за друге; организовање 

претплате на информативне медије за друге; 

организовање претплате на информационе пакете за 

друге; организовање претплате на књиге за друге; 

организовање претплате на књиге, рецензије, новине 

или стрипове за друге; организовање претплате на 

медијске пакете за друге; организовање претплате на 

рецензије за друге; организовање претплате на 

телевизијске канале за друге; организовање 

претплате на телематике, телефонске или 

компјутерске услуге за друге; организовање 

претплате на телефонске услуге за друге; 

организовање претплате на услуге електронске 

наплате путарине [енп] за друге; организовање 

претплате на штампана издања за друге; 

организовање привременог ангажовања особља за 

потребе рада канцеларије; организовање програма 

лојалности потрошача у комерцијалне, промотивне и 

рекламне сврхе; организовање рекламирања у 

биоскопима; организовање рекламних уговора за 

друге; организовање сајмова; организовање 

трговачких сајмова из области аутомобилизма; 

организовање трговачких сајмова у комерцијалне 

сврхе; организовање трговачких сајмова у рекламне 

сврхе; организовање уметничких изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; 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; ореганизовање и вођење 

трговачких сајмова, догађаја и изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; оријентација бренда; 

очитавање мерача комуналних услуга за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње воде за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње гаса за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње електричне 

енергије за потребе наплаћивања; партнерски 

маркетинг; перфорирање картица [канцеларијски 

послови]; писање маркетиншких текстова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за промотивне и рекламне 

сврхе; писање текстова за рекламне намене; 

планирање и спровођење трговачких сајмова, 

изложби и презентација у економске и рекламне 

сврхе; планирање маркетиншких стратегија; 

планирање наслеђивања пословне делатности; 

планирање пословних састанака; планирање 

пословног управљања; позиционирање бренда; 

покривање тржишта, услуге истраживања и анализе; 

помоћ из области пословног управљања; помоћ и 

савети у вези са пословном организацијом и 

управљањем; помоћ и саветовање који се односе на 

пословно управљање и организацију; помоћ и услуге 

саветовања на пољу пословног управљања 

компанијама у енергетском сектору; помоћ у виду 

пословног управљања у области франшиза; помоћ у 

индустријском управљању; помоћ у корпоративном 

управљању; помоћ у оквиру пословног руковођења 

за индустријске и пословне компаније; помоћ у 

пословном администрирању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; помоћ у пословном 

управљању; помоћ у управљању запосленима; помоћ 

у управљању пословањем ресторана; помоћ у 

управљању пословањем у вези оснивања и 

управљања ресторанима; помоћ у управљању 

пословним активностима или комерцијалним 

функцијама у индустријском или комерцијалном 

предузећу; пописи поштанских адреса; попис робе; 

попуњавање докумената или магнетних трака 

[канцеларијски послови]; пореска ревизија; пословна 

администрација; пословна администрација за друге; 

пословна администрација и услуге пословног 

саветовања; пословна админитрација на пољу услуга 

превоза и доставе; пословна испитивања; пословна 
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истраживања; пословна помоћ; пословна помоћ, 

управљање и информисање; пословне и 

маркетиншке студије; пословне процене; пословне 

услуге, тачније, повезивање потенцијалних 

приватних инвеститора са предузетницима којима су 

неопходна финансијска средства; пословни 

маркетинг; пословни развој; пословни савети и 

информације; пословни савети и консултантске 

услуге у вези са франшизама; пословни савети и 

саветовање; пословни савети у вези са 

франшизингом ресторана; пословни упити и 

истраживања; пословно и маркетиншко 

истраживање; пословно истраживање и анкетирање; 

пословно планирање; пословно процењивање; 

пословно саветовање; пословно саветовање из 

области блокчејн технологије и криптовалута; 

пословно саветовање и саветодавне услуге; пословно 

саветовање и услуге информисања; пословно 

саветовање и услуге пословног информисања које се 

пружају предузећима; пословно саветовање и услуге 

управљања у вези са маркетиншким активностима и 

лансирањем нових производа; пословно саветовање 

који се односи на оглашавање; пословно саветовање 

у вези са обрадом података; пословно саветовање, 

управљање, планирање и надзор; пословно 

саветодавне и информационе услуге; пословно 

стратешко планирање; пословно умрежавање; 

пословно управљање; пословно управљање авио 

компанијама; пословно управљање аеродромима; 

пословно управљање аутомобилским 

паркиралиштима; пословно управљање базенским 

комплексима; пословно управљање болницама; 

пословно управљање велепродајним аутлет 

центрима; пословно управљање велепродајним и 

малопродајним аутлет центрима; пословно 

управљање ветеринарском праксом; пословно 

управљање за ауторе и писце; пословно управљање 

за глумце; пословно управљање за дискотеке; 

пословно управљање за забављаче; пословно 

управљање за манекене; пословно управљање за 

музичаре; пословно управљање за музичке извођаче; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

пословно управљање за професионалне спортисте; 

пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање за уметнике; пословно управљање за 

филмске студије; пословно управљање и 

администрација; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

компанијама; пословно управљање малопродајним 

аутлет центрима; пословно управљање на пољу 

услуга транспорта и и доставе; пословно управљање 

осигуравајућим кућама и брокерима од стране 

спољних сарадника; пословно управљање 

позориштима; пословно управљање пословним 

центрима; пословно управљање програмима за 

надокнаду за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду штете према пацијентима; 

пословно управљање програмима и услугама за 

надокнаду трошкова лекова и услуга; пословно 

управљање програмима и услугама за надокнаду 

штете из области фармације; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање ресорт хотелима; пословно управљање 

ресторанима; пословно управљање у вези са 

становима; пословно управљање хотелима; пословно 

фактурисање; постављање реклама за друге; праћење 

извештаја о потрошачким кредитима и пружање 

упозорења које се односе на промене у вези са 

пословањем; праћење и надзор флуктуација 

потрошње енергената за друге за потребе ревизије 

рачуна; праћење и надзор флуктуација у ценама 

горива за друге за потребе ревизије рачуна; праћење 

обима продаје за друге; преглед трошкова 

здравствене неге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање везано за 

уговоре о оглашавању; преговарање и закључивање 

комерцијалних трансакција за трећа лица преко 

телекомуникацијских система; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

преговарање о уговорима са обвезницима здраствене 

заштите; представљање производа у излогу помоћу 

живих модела; представљање производа у рекламне 

сврхе; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; представљање 

финансијских производа из области комуникационих 

медија, за услуге малопродаје; презентација 

предузећа и њихових производа и услуга на 

интернету; презентација предузећа на интернету и 

другим медијима; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

презентација робе; премештај запосленог; 

преобликовање пословних процеса; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

преписивање порука; препис снимљених 

комуникација; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; прибављање 

уговора за друге; прибављање уговора за друге у 

вези са продајом робе; прибављање уговора за 

куповину и продају робе; привремено пословно 

управљање; приказивање огласа за друге; 

приказивање производа јавности; прикуљање 

података у базу података у рачунару; прикупљање и 

анализа података и информација које се односе на 

пословно управљање; прикупљање и анализа 

пословних података из области блокчејн технологије 

и криптовалуте; прикупљање информација о 

компанији; прикупљање информација у 

компјутеризоване регистре; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање и пружање пословних информација; 
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прикупљање и систематизација информација у бази 

података у рачунару; прикупљање и систематизација 

информација у банкама података; прикупљање и 

систематизација писаних комуникација и података; 

прикупљање и систематизација података 

коришћених у електронском преносу; прикупљање 

математичких или статистичких података; 

прикупљање математичких података; прикупљање 

медицинских извештаја; прикупљање научних 

информација; прикупљање научних информација у 

компјутерску базу података; прикупљање 

орнитолошких података; прикупљање орнитолошких 

података у компјутерску базу података; прикупљање 

података које се односе на информатичке системе; 

прикупљање података које се односе на 

информационе технологије; прикупљање података 

које се односе на птице; прикупљање података које 

се односе на услове животне средине; прикупљање 

података које се односе на услове животне средине у 

компјутерску базу података; прикупљање података о 

животној средини; прикупљање података о животној 

средини у компјутерску базу података; прикупљање 

података о истраживању тржишта; прикупљање 

података о пословању; прикупљање података о 

пословању у компјутерску базу података; 

прикупљање података о токсикологији; прикупљање 

података о токсикологији у компјутерску базу 

података; прикупљање пословне статистике; 

прикупљање пословних информација; прикупљање 

правних инфомација у компјутерску базу података; 

прикупљање правних информација; прикупљање 

статистичких информација; прикупљање 

статистичких модела за потребе пружања 

информација о тржишној динамици; прикупљање 

статистичких података; прикупљање статистичких 

података за потребе одређивања реакције публике на 

телевизијске и радио програме; прикупљање 

статистичких података који се односе на коришћење 

здраственог система; примењивање програма 

награде лојалности која укључује трговачке купоне 

са налепницама; припрема биографија за друге; 

припрема извештаја анализе тржишта; припремање 

аудио-визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; припремање и прикупљање 

пословних и комерцијалних извештаја и 

информација; припремање и рекламирање за друге; 

припремање маркетиншких извештаја; припремање 

маркетиншког материјала; припремање платних 

листића; припремање пореских пријава; припремање 

пословних извештаја; припремање пословних 

статистика; припремање промотивног материјала 

намењеног за продају за друге; припремање 

рекламних и промотивних уговора за друга лица; 

припремање услужног оглашавања за друге; 

припремање финансијског извештаја и анализе за 

компаније; припрема платних листи; припрема 

пријаве за обрачунавање пореза на лични доходак; 

припрема рекламних кампања; припрема студија о 

профитабилности пословања; продајно 

представљање за друге; продукција емисија 

телевизијске продаје; продукција програма 

телевизијске продаје; производња и дистрибуција 

радио и телевизијских реклама; производња 

промотивних рекламних филмова; производња радио 

и телевизијских реклама; производња рекламних 

филмова; производња рекламног материјала; 

производња телевизијских реклама; промовисање и 

вођење сајмова; промовисање продаје модних 

артикала путем промотивних чланака у магазинима; 

промовисање продаје путем програма лојалности 

потрошача; 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 методом жељених купаца; 

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; промовисање робе и 

услуга других путем спонзорства међународних 

спортских догађаја; промовисање робе и услуга 

других тиме што ће организовати да спонзори 

повежу своје робе и услуге са системом додељивања 

награда; промовисање робе и услуга других тиме 

што ће организовати да спонзори повежу своје робе 

и услуге са спортским активностима; промовисање 

робе и услуга других тиме што ће организовати да 

спонзори повежу своје робе и услуге са спортским 

догађајима; промовисање серија филмова за друге; 

промотивне и рекламне услуге; промотивне продаје 

за друге путем шеме која укључује трговачке купоне 

са налепницама; промотивне услуге; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са домаћим и страним спортским 

догађајима; промотивно рекламирање производа и 

услуга трећим лицима путем договора о спонзорству 

и договора о уступању лиценци у вези са домаћим и 

страним спортским, музичким и осталим догађајима 

из области културе; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са музичким догађајима; промотивно рекламне 

услуге; промоција добара и услуга других путем 

оглашавања на интернет страницама; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 
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промоција продаје за друге; промоција продаје робе 

и услуга других на промотивним догађајима; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција продаје уз помоћ 

аудиовизуелних средстава; промоција производа 

преко инфлуенсера; промоција рекламних услуга 

путем аудиовизуелних средстава; промоција роба и 

услуга других путем промотивних рекламних 

филмова; промоција роба и услуге других 

састављањем и пласирањем реклама у електронским 

часописима; промоција робе и услуга других путем 

програма картица за попуст; промоција робе и услуга 

кроз спонзорисање спорских догађаја; промоција 

спортских такмичања и догађаја; промоција 

финансијских услуга и услуга осигурања у име 

других лица; проналажење особља; проналажење 

послова и особља; професионалне пословне 

консултације; професионално пословно 

истраживање; професионално саветовање у вези са 

управљањем запосленима; процена утицаја 

оглашавања на публику; процењивање пословног 

ризика; процењивање потреба у вези са запосленима; 

пружање административне помоћи апотекама за 

потребе руковођења списком лекова; пружање и 

изнајмљивање промотивног материјала; пружање и 

изнајмљивање простора за оглашавање и простора за 

спољно оглашавање; пружање и изнајмљивање 

рекламног простора; пружање и изнајмљивање 

спољног рекламног простора; пружање информација 

из области глобално одрживих пословних решења; 

пружање информација из области маркетинга; 

пружање информација из пословног именика путем 

интернета; пружање информација и савета купцима у 

вези са одабиром производа и предмета који се 

купују; пружање информација и саветодавних услуга 

које се односе на електронску трговину; пружање 

информација које се односе на регрутовање радне 

снаге; пружање информација које се односе на 

услуге премештаја запосленог; пружање 

информација о запошљавању; пружање информација 

о запошљавању путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање информација о истраживању тржишта; 

пружање информација о поређењу хотелских цена; 

пружање информација о пословној статистици; 

пружање информација о пословном маркетингу; 

пружање информација о пословном руковођењу; 

пружање информација о производима путем 

телекомуникационе мреже у рекламне и продајне 

сврхе; пружање информација о производима широке 

потрошње преко интернета; пружање информација о 

регрутовању запослених путем глобалне рачунарске 

мреже; пружање информација о спољној трговини; 

пружање информација потрошачима о производу; 

пружање информација потрошачима у вези роба и 

услуга; пружање информација путем интернета 

везане за продају аутомобила; пружање информација 

у вези са запошљавањем особља; пружање 

информација у вези са комерцијалном продајом; 

пружање информација у вези са маркетингом; 

пружање информација у вези са маркетингом путем 

вебсајта; пружање информација у вези са 

организацијом времена; пружање информација у 

вези са пореским пријавама; пружање информације 

потрошачима о производима који се односе на храну 

и пиће; пружање клијентима информација које се 

односе на козметику; пружање клијентима 

информација које се односе на преносне рачунаре; 

пружање клијентима информација које се односе на 

софтвер; пружање комерцијалних информација; 

пружање комерцијалних информација везаних за 

предузећа; пружање комерцијалних информација и 

савета потрошачима; пружање комерцијалних 

информација купцима; пружање комерцијалних 

информација путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

маркетиншких извештаја; пружање маркетиншких 

услуга из области друштвених медија; пружање 

маркетиншких услуга које се односе на 

парфимеријске производе; пружање огласног 

простора на глобалној рачунарској мрежи; пружање 

огласног простора у електронским медијима; 

пружање огласног простора у новинама; пружање 

оперативне пословне подршке предузећима; 

пружање података из телефонског именика; пружање 

података који се односе на истраживање тржишта; 

пружање подршке старт-ап компанијама у 

пословном управљању за друге области пословања; 

пружање помоћи другима у припреми и достављању 

пријаве за добијање пословне дозволе; пружање 

помоћи из области комерцијализације производа; 

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 области организације 

пословања; пружање помоћи у области пословне 

промоције; пружање помоћи у области пословног 

управљања; пружање помоћи у области руковођења 

пословањем и планирања; пружање помоћи у 

управљању индустријским и привредним 

предузећима; пружање помоћи у управљању 

пословним активностима; пружање помоћи у 

управљању франшизама; пружање пословних и 

маркетиншких информација; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација из 

области друштвених медија; пружање пословних 
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информација из онлајн базе података; пружање 

пословних информација преко глобалне рачунарске 

мреже; пружање пословних информација путем веб 

страница; пружање пословних информација путем 

интернета; пружање пословних и трговачких контакт 

информација путем интернета; пружање пословних 

ифомација из области блокчејн технологије и 

виртуалних валута; пружање пословних иформација 

из области блокчејн технологије и криптовалута; 

пружање пословних савета из области блокчејн 

технологије и криптовалуте; пружање пословних 

савета и информација из области управљања 

имовином блокчејн технологије и криптовалуте; 

пружање пословних трговачких савета и 

информација; пружање пословног савета у вези са 

стратешким маркетингом; пружање пословног 

управљања и подршке при раду у комерцијалним 

делатностима; пружање рекламног простора у 

новинама; пружање рекламног простора у 

часописима; пружање савета из области пословне 

ефикасности; пружање савета из области пословног 

управљања и маркетинга; пружање савета и 

информација у вези са комерцијалним пословним 

управљањем; пружање савета који се односе на 

организовање и управљање пословањем; пружање 

савета који се односе на рекламирање хемијских 

производа; пружање савета који се односи на 

анализу потрошачких навика; пружање савета 

потрошачима; пружање савета потрошачима у вези 

са производима који се односе на козметику; 

пружање савета потрошачима у вези са производима 

који се односе на преносне рачунаре; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на софтвер; пружање савете које се односи на методе 

и технике продаје; пружање саветовања из области 

маркетиншких активности у вези са блокчејн 

технологијом и криптовалутом; пружање 

саветодавних услуга из области глобално одрживих 

пословних решења; пружање услуга аукције преко 

интернета; пружање услуга именика пословних 

информација путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање услуга о пословним информацијама путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање услуга о 

пословном информисању преко интернета; пружање 

услуга управљања академским курсевима који се 

односе на академске институције; пружање услуга 

управљања академским курсевима који се односе на 

онлајн регистрацију курса; пружање услуга 

управљања људским ресурсима и регрутовање радне 

снаге за друге; психолошко тестирање за избор 

запослених; психометријско тестирање за потребе 

одабира запослених; радно анализирање ради 

утврђивања групе вештина радника и других потреба 

радника; развијање промотивних кампања; развијање 

промотивних кампања за пословне делатности; 

развој и координисање волонтерским пројектима за 

добротворне организације; развој и спровођење 

маркетиншких стратегија за друге; развој концепта 

оглашавања; развој маркетиншких стратегија и 

концепата; развој пословне стратегије; развој 

процеса за анализу и спровођење стратешких 

планова и управљачких пројеката; ранговна листа 

упоређених цена смештаја; распоређивање 

привременог особља; рачунарска обрада података; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рачуноводствене услуге за потребе спајања 

и преузимања; рачуноводствене услуге које се 

односе на планирање опорезивања; рачуноводствени 

савети који се односе на опорезивање; 

рачуноводствени савети који се односе на пореске 

пријаве; рачуноводствени савети који се односе на 

састављање пријаве за порез; рачуноводство; 

рачуноводство, књиговодство и ревизија; 

рачуноводство код електронског преноса средстава; 

рачуноводство трошкова; реакламирање уметничких 

дела других пружањем онлајн портфолиа путем 

интернет странице; ревизија пословања; ревизија 

финансијских извештаја; ревизија цена комуналних 

услуга за друге; регистровање писане комуникације 

и података; регрутовање аеродромског особља; 

регрутовање високо квалификованог особља; 

регрутовање кабинског особља; регрутовање особља 

авио компанија; регрутовање помоћног 

канцеларијског особља; регрутовање техничког 

особља; рекламирање; рекламирање аутомобила за 

потребе продаје путем интернета; рекламирање 

биоскопа; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање музичког садржаја других 

пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање на радију; рекламирање 

некретнина; рекламирање некретнина за пословне 

просторе; рекламирање некретнина за пословне 

просторе и за становање; рекламирање некретнина за 

становање; рекламирање пословних интернет 

страница; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко моблиних телефонских мрежа; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

свих јавних средстава комуникације; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање продаје за друге 

путем корисничких картица са погодностима; 

рекламирање пројеката других пружањем онлајн 

портфолиа путем интернет странице; 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; рекламирање 
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слањем наруџбеница; рекламирање услуга осигурања 

у име трећих лица; рекламирање услуга превоза и 

доставе; рекламирање филмова; рекламирање 

финансијских услуга у име трећих лица; рекламне и 

комерцијалне информативне услуге; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне и промотивне услуге и 

информативне услуге које се на њих односе; 

рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези 

са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа 

са јавношћу; рекламне услуге за друге; рекламне 

услуге за потребе запошљавања; рекламне услуге за 

стварање корпоративног идентитета и идентитета 

бренда; рекламне услуге и оглашавање; рекламне 

услуге и оглашавање преко телевизије, радија или 

поште; рекламне услуге и пословни савети; рекламне 

услуге које се односе на апарате за стварање 

визуелног садржаја уживо; рекламне услуге које се 

односе на комерцализацију нових производа; 

рекламне услуге које се односе на продају робе; 

рекламне услуге које се односе на производе за 

стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге 

које се односе на фармацеутске производе; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; рекламне 

услуге путем електронских медија; рекламне услуге 

у вези са запошљавањем; рекламне услуге у 

периодичним часописима, брошурама и новинама; 

рекламне услуге у популарној и стручној штампи; 

руковођење пословним пројектима за друге; 

саветовање које се односи на промовисање 

продајних активности; саветовање за рекламу и 

маркетинг; саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; саветовање из области 

пословних истраживања; саветовање из области 

рачуноводства; саветовање из области рачуноводства 

које се односе на опорезивање; саветовање из 

области регрутовања радне снаге; саветовање и 

консултације у вези са пореским пријавама; 

саветовање и помоћ у пословном управљању; 

саветовање које се односе на анализу пословања; 

саветовање које се односе на пословно планирање; 

саветовање које се односи на истраживање тржишта; 

саветовање које се односи на маркетиншке и 

промоционе активности; саветовање које се односи 

на оптимизацију софтвера за претрагу интернета; 

саветовање које се односи на пословно оглашавање; 

саветовање које се односи на промоцију робе; 

саветовање које се односи на управљање 

трошковима везаним за здраствену негу; саветовање 

који се односи на обрачунавање пореза; саветовање о 

непосредном маркетингу; саветовање о пословном 

планирању и континуитету пословања; саветовање о 

пословном управљању у области развоја извршног 

управљања и вођства; саветовање у вези 

распоређивања особља; саветовање у вези са 

брендом; саветовање у вези са демографијом за 

маркетиншке потребе; саветовање у вези са 

електронском обрадом података; саветовање у вези 

са запосленима; саветовање у вези са обрадом 

података; саветовање у вези са оглашавањем; 

саветовање у вези са пословним управљањем и 

организовањем; саветовање у вези са пословним 

управљањем и организовањем предузећа; саветовање 

у вези са пословном администрацијом; саветодавне и 

консултанске услуге које се односе на агенције за 

увоз и извоз; саветодавне и консултантске услуге у 

вези са набавком робе за друге; саветодавне услуге 

из области пословне процене; саветодавне услуге 

које се односе на анализу пословања; саветодавне 

услуге које се односе на маркетинг; саветодавне 

услуге које се односе на обраду података; 

саветодавне услуге које се односе на планирање 

пословања; саветодавне услуге које се односе на 

пореске пријаве; саветодавне услуге које се односе 

на пословање франшиза; саветодавне услуге које се 

односе на пословне трансакције; саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање и пословне 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

пословну администрацију; саветодавне услуге које се 

односе на пословну организацију; саветодавне 

услуге које се односе на промовисање продајних 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

рачуноводство; саветодавне услуге које се односе на 

управљање пословним ризицима; саветодавне услуге 

у вези са организовањем и управљањем пословања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; саветоднавне услуге везане за 

развој корпоративног имиџа; сакупљање 

информација за потребе тржишног истраживања; 

сакупљање података за потребе тржишног 

истраживања; сакупљање, систематизација, 

састављање и анализа пословних података и 

информација које су ускладиштене у компјутерској 

бази података; састављања студија економске 

изводљивости; састављање анкета јавног мнења; 

састављање именика за обајвљивање на интернету; 

састављање колумни за потребе медијског 

оглашавања; састављање маркетиншких 

истраживања; састављање онлајн пословних 

именика; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; састављање 

пословних именика; састављање пословних именика 

за потребе објављивања на интернету; састављање 

пословних статистика и комерцијалних 

информација; састављање привредних регистара; 

састављање пријаве за порез; 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; 

састављање спискова поштанских адреса; 

састављање статистике за пословне или 

комерцијалне потребе; састављање финансијских 

извештаја; секретарске и административне услуге; 

секретарске стенографске услуге; секретарске 

услуге; селекција особља коришћењем психолошког 

тестирања; систематизација и запошљавање особља; 

систематизација особља; систематизација података у 

рачунарској бази података; системација информација 

у компјутерским базама података; службе за 

запошљавање; смањивање трошкова; сортирање, 

руковање и примање поште [канцеларијски послови]; 

спајање, ради користи других, разних роба, осим за 

превоз, које омогућавају купцима да боље виде и 

купе ту робу; спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-

а] у области пословне аналитике; спољне услуге 

[услуге "оутсоурцинг"-а] у области пословних 

активности; спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] 

у области управљања односа са јавношћу; спољне 

услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу 

организовања набавке робе за друге; спољне услуге 

[услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу организовања 

уговора о пружању услуга за друге; спровођење 

виртуалних трговачких сајмова на интернету; 

спровођење интерактивних виртуалних аукција; 

спровођење истраживања тржишта; спровођење 

истраживања тржишта и анализа тржишта; 

спровођење истраживања из области односа са 

јавношћу; спровођење истраживања на интернету; 

спровођење маркетиншког истраживања и студија; 

спровођење пословних истраживања; спровођење 

тржишних истраживања; спровођење тржишних 

студија и анализе тржишта; статистичко 

анализирање и извештавање; статистичко 

процењивање маркетиншких података; статистичко 

процењивање података добијених из истраживања 

тржишта; статистичко процењивање података 

добијених истраживањем тржишта; стенографија; 

стенографске услуге; стенографско преписивање; 

стратегија друштвених медија и маркетиншко 

саветовање; стратешке анализе пословања; стручне 

процене и извештаји везани за пословне ствари; 

стручне услуге о пословној ефикасности; студије 

економске изводљивости; студије комерцијалне 

изводљивости; студије тржишног истраживања; 

тестирање личности за потребе запошљавања; 

тестирање личности за потребе одабира радне снаге; 

тестирање ради утврђивања вештина при 

запошљавању; тестирање ради утврђивања 

способности при запошљавању; тестирање ради 

утврђивања стручне способности; тражење и 

распоређивање извршног кадра; тражење и селекција 

извршног кадра; тражење спонзорства; 

транскрипција; тржишна истраживања и студије; 

тржишне анализе и студије; тржишне анкете, анализе 

и студије; тумачење података добијених 

истраживањем тржишта; тумачење података из 

истраживања тржишта; унајмљивање радника; унос 

и прикупљање информација у рачунарску базу 

података; уношење информација о компанији у 

компјутерску базу података; уношење информација у 

компјутер; упаривање искусних волонтера са 

непрофитним организацијама; упоређивање података 

у рачунарској бази података; управљање базама 

података; управљање брендом; управљање 

запосленима; управљање запосленима и саветовање 

у вези са запошљавањем; управљање инвентаром; 

управљање инвентаром делова и компоненти за 

потребе произвођача и добављача; управљање и 

прикупљање компјутеризованих база података; 

управљање и саветовање у вези са пословним 

процесима; управљање комерцијалним пословима; 

управљање компјутеризованим досијеима; 

управљање компјутеризованом базом података; 

управљање корисничким услугама; управљање 

културним и образовним програмима размене; 

управљање људским ресурсима; управљање 

медицинским трошковима; управљање односима с 

купцима; управљање пензионим плановима за 

запослене; управљање плановима бенефиција за 

запослене; управљање плановима погодности за 

запослене који се односе на чланство у фитнес 

клубу; управљање плановима по жељи пружаоца 

услуга; управљање плановима социјалног осигурања 

за запослене; управљање плановима унапред плаћене 

здравствене заштите; управљање платним списком за 

друге; управљање подстицајним програмима за 

хотеле за друге; управљање пореском 

документацијом; управљање пословним 

активностима; управљање пословним извештајима; 

управљање пословним информацијама; управљање 

пословним пројектима; управљање пословним 

пројектима и администрација; управљање пословним 

ризиком; управљање пословном документацијом; 

управљање програмима везаним за лојалност 

потрошача; управљање програмима за подстицај 

продаје; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

управљање програмом награђивања лојалности; 

управљање програмом награђивања лојалности у 

циљу промоције услуга ресторана и услуга 

малопродаје других; управљање програмом 

награђивања путника који често путују авионом који 

омогућава члановима да откупе миље бодовима или 

наградама које нуде други програми лојалности; 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста; 

управљање продајним налозима; управљање 
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продајом; управљање продајом некретнина; 

управљање трошковима; управљање трошковима у 

здравству; управљање фактурисање и усклађивање 

рачуна у име других; управљање финансијским 

извештајима; управљање хотелом за друге; 

управљање централном датотеком; управљање 

центрима за телефонске позиве за друге; управљање 

шемама за лојалност и награђивање; управљање 

шемама за лојалност потрошача и награђивање; 

уређење уговора, за друге, за куповину и продају 

робе; уређење уговора, за друге, за куповину и 

продају робе и услуга; уређење уговора, за друге, за 

пружање услуга; уређивање излога; услуга 

интерактивног чувања података за употребу при 

ризичном управљању и регулаторном усклађивању 

од стране осигураника и професионалаца на пољу 

медицине; услуга маркетинга догађаја; услуге 

агенција за ангажовање манекена; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за куповину; услуге 

агенција за манекене; услуге агенција за оглашавање 

на радио каналима; услуге агенција за односе са 

јавношћу; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге агенција за регрутовање радне 

снаге; услуге агенција за таленте у вези са пословним 

управљањем за сценске уметнике; услуге агенција за 

увоз и извоз; услуге агенција која се баве 

резервисањем карата за позоришне садржаје у 

маркетиншке или продајне сврхе; услуге агенција 

које се баве резервисањем карата за позоришне 

садржаје; услуге агенције за запошљавање на 

одређено време; услуге агенције за извоз; услуге 

агенције за регрутовање манекена; услуге агенције за 

увоз; услуге агенције за увоз-извоз робе; услуге 

агенције за увоз и извоз у енергетском сектору; 

услуге агенције која се бави телевизијским 

оглашавањем; услуге анализе тржишта некретнина; 

услуге ангажовања, запошљавања, распоређивања, 

систематизације и умрежавања каријера; услуге 

ангажовања спортиста за спортисте средњих школа; 

услуге ангажовања уметника извођача; услуге 

аукције и обрнуте аукције; услуге аукције омогућене 

путем телекомуникационе мреже; услуге аукцијске 

продаја путем интернета; услуге аукцијске продаје 

преко интернета; услуге велепродаје алата за 

баштованство; услуге велепродаје алата за чишћење; 

услуге велепродаје алкохолних пића, осим пива; 

услуге велепродаје аудиовизуелне опреме; услуге 

велепродаје безалкохолних напитака; услуге 

велепродаје везана за горива; услуге велепродаје 

везане за алкохолна пића; услуге велепродаје везане 

за алкохолна пића, осим пива; услуге велепродаје 

везане за апарате из области медицине; услуге 

велепродаје везане за аудиовизуелну опрему; услуге 

велепродаје везане за безалкохолна пића; услуге 

велепродаје везане за ветеринарске инструменте; 

услуге велепродаје везане за ветеринарске препарате; 

услуге велепродаје везане за ветеринарске препарате 

и производе; услуге велепродаје везане за 

ветеринарске производе; услуге велепродаје везане 

за ветеринарске уређаје; услуге велепродаје везане за 

вештачка крзна; услуге велепродаје везане за возила; 

услуге велепродаје везане за грађевинску опрему; 

услуге велепродаје везане за грејна тела; услуге 

велепродаје везане за десертне производе; услуге 

велепродаје везане за дијететске препарате; услуге 

велепродаје везане за додатке исхрани; услуге 

велепродаје везане за дуван; услуге велепродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје везане 

за играчке; услуге велепродаје везане за игре; услуге 

велепродаје везане за какао; услуге велепродаје 

везане за канцеларијски материјал; услуге 

велепродаје везане за кафу; услуге велепродаје 

везане за кишобране; услуге велепродаје везане за 

конац; услуге велепродаје везане за кондиторске 

производе; услуге велепродаје везане за кухињске 

ножеве; услуге велепродаје везане за лубриканте; 

услуге велепродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге велепродаје везане за месо; 

услуге велепродаје везане за металну галантерију; 

услуге велепродаје везане за мирисне препарате; 

услуге велепродаје везане за млечне производе; 

услуге велепродаје везане за морске плодове; услуге 

велепродаје везане за музичке инструменте; услуге 

велепродаје везане за музичке садржаје који се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје везане 

за навигационе уређаје; услуге велепродаје везане за 

накит; услуге велепродаје везане за намештај; услуге 

велепродаје везане за одевање; услуге велепродаје 

везане за одећу; услуге велепродаје везане за опрему 

за грејање; услуге велепродаје везане за опрему за 

замрзавање; услуге велепродаје везане за опрему за 

земљане радове; услуге велепродаје везане за опрему 

за извођење физикалне терапије; услуге велепродаје 

везане за опрему за кување хране; услуге велепродаје 

везане за опрему за расхлађивање; услуге 

велепродаје везане за опрему за роњење; услуге 

велепродаје везане за опрему за хлађење; услуге 

велепродаје везане за опрему из области 

водоснадбевања; услуге велепродаје везане за 

опрему из области информационих технологија; 

услуге велепродаје везане за опрему из области 

хортикултуре; услуге велепродаје везане за оружје; 

услуге велепродаје везане за паметне сатове; услуге 

велепродаје везане за паметне телефоне; услуге 

велепродаје везане за папирне производе за 

једнократну употребу; услуге велепродаје везане за 

пекарске производе; услуге велепродаје везане за 

пиво; услуге велепродаје везане за подне простирке; 

услуге велепродаје везане за покривала за главу; 

услуге велепродаје везане за пољопривредну опрему; 

услуге велепродаје везане за посуђе за кување; 
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услуге велепродаје везане за предива; услуге 

велепродаје везане за преносиве компјутере; услуге 

велепродаје везане за препарате за негу животиња; 

услуге велепродаје везане за препарате за припрему 

алкохолних пића; услуге велепродаје везане за 

препарате за чишћење; услуге велепродаје везане за 

прехрамбене производе; услуге велепродаје везане за 

прибор за јело; услуге велепродаје везане за прибор 

за припремање хране; услуге велепродаје везане за 

прибором за улепшавање животиња; услуге 

велепродаје везане за прибором за улепшавање 

људи; услуге велепродаје везане за производе за 

опремање стана; услуге велепродаје везане за 

производе за чишћење; услуге велепродаје везане за 

производе за шивење; услуге велепродаје везане за 

производе из области хортикултуре; услуге 

велепродаје везане за производе који се користе у 

образовне сврхе; услуге велепродаје везане за 

простирке за животиње; услуге велепродаје везане за 

пртљаг; услуге велепродаје везане за ручне алате за 

грађевинарство; услуге велепродаје везане за ручни 

прибор за грађевинарство; услуге велепродаје везане 

за санитарне инсталације; услуге велепродаје везане 

за санитарну опрему; услуге велепродаје везане за 

седларску опрему; услуге велепродаје везане за 

сексуалана помагала; услуге велепродаје везане за 

сладолед; услуге велепродаје везане за смрзнуте 

јогурте; услуге велепродаје везане за снимљени 

садржај; услуге велепродаје везане за сорбее; услуге 

велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје 

везане за спортске производе; услуге велепродаје 

везане за спортску опрему; услуге велепродаје везане 

за средства за личну хигијену; услуге велепродаје 

везане за стоно посуђе; услуге велепродаје везане за 

сточну храну; услуге велепродаје везане за тапете; 

услуге велепродаје везане за тканину; услуге 

велепродаје везане за торбе; услуге велепродаје 

везане за уметничка дела; услуге велепродаје везане 

за уметничке материјале; услуге велепродаје везане 

за уређаје за заштиту слуха; услуге велепродаје 

везане за уређаје за сунчање; услуге велепродаје 

везане за хардвер; услуге велепродаје везане за 

хемикалије за пољопривреду; услуге велепродаје 

везане за хемикалије за хортикултуру; услуге 

велепродаје везане за хемикалије за шумарство; 

услуге велепродаје везане за хигијенски прибор за 

животиње; услуге велепродаје везане за хигијенски 

прибор за људе; услуге велепродаје везане за чајеве; 

услуге велепродаје везане за часовничарске 

инструменте; услуге велепродаје везане за чоколаду; 

услуге велепродаје везане за штампани материјал; 

услуге велепродаје ветеринарских инструмената; 

услуге велепродаје ветеринарских препарата; услуге 

велепродаје ветеринарских препарата и производа; 

услуге велепродаје ветеринарских производа; услуге 

велепродаје ветеринарских уређаја; услуге 

велепродаје возила; услуге велепродаје горива; 

услуге велепродаје грађевинске опреме; услуге 

велепродаје грејних тела; услуге велепродаје 

десертних производа; услуге велепродаје дијететских 

препарата; услуге велепродаје додатака исхрани; 

услуге велепродаје дувана; услуге велепродаје 

електронских издања који се могу преузети са 

интернета; услуге велепродаје за баштованске 

производе; услуге велепродаје зидних облога; услуге 

велепродаје игара; услуге велепродаје играчака; 

услуге велепродаје инструмената за мерење времена; 

услуге велепродаје какаоа; услуге велепродаје 

канцеларијског прибора; услуге велепродаје кафе; 

услуге велепродаје кишобрана; услуге велепродаје 

које се користе за расвету; услуге велепродаје које се 

односе на аутомобилске делове; услуге велепродаје 

које се односе на додатну опрему за аутомобиле; 

услуге велепродаје које се односе на крзна; услуге 

велепродаје које се односе на намештај; услуге 

велепродаје које се односе на рибу; услуге 

велепродаје које се односе на слаткише; услуге 

велепродаје које се односе на цвеће; услуге 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге 

велепродаје компјутерског хардвера; услуге 

велепродаје кондиторских производа; услуге 

велепродаје конца; услуге велепродаје кухињских 

ножева; услуге велепродаје медицинских 

инструмената; услуге велепродаје медицинских 

уређаја; услуге велепродаје меса; услуге велепродаје 

металне галантерије; услуге велепродаје мирисних 

препарата; услуге велепродаје млечних производа; 

услуге велепродаје морских плодова; услуге 

велепродаје музичких инструмената; услуге 

велепродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје накита; 

услуге велепродаје намештаја; услуге велепродаје 

обуће; услуге велепродаје одеће; услуге велепродаје 

опреме за грејање; услуге велепродаје опреме за 

замрзавање; услуге велепродаје опреме за земљане 

радове; услуге велепродаје опреме за информационе 

технологије; услуге велепродаје опреме за кување 

хране; услуге велепродаје опреме за пољопривреду; 

услуге велепродаје опреме за роњење; услуге 

велепродаје опреме за снабдевање водом; услуге 

велепродаје опреме за физикалну терапију; услуге 

велепродаје опреме која се користи у хортикултури; 

услуге велепродаје оружја; услуге велепродаје 

паметних сатова; услуге велепродаје паметних 

телефона; услуге велепродаје папирних производа за 

једнократну употребу; услуге велепродаје пекарских 

производа; услуге велепродаје пива; услуге 

велепродаје подних простирки; услуге велепродаје 

покривала за главу; услуге велепродаје посипа за 

животиње; услуге велепродаје посуђа за кување; 

услуге велепродаје предива; услуге велепродаје 

преносивих рачунара; услуге велепродаје препарата 
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за негу животиња; услуге велепродаје препарата за 

производњу алкохолних пића; услуге велепродаје 

препарата за производњу напитака; услуге 

велепродаје препарата за чишћење; услуге 

велепродаје прехрамбених производа; услуге 

велепродаје прибора за јело; услуге велепродаје 

прибора за припремање хране; услуге велепродаје 

прибора за улепшавање за животиње; услуге 

велепродаје прибора за улепшавање за људе; услуге 

велепродаје прибора за хигијену за животиње; услуге 

велепродаје прибора за хигијену за људе; услуге 

велепродаје производа за опремање стана; услуге 

велепродаје производа за употребу с дуваном; услуге 

велепродаје производа за шивење; услуге 

велепродаје производа који се користе у образовне 

сврхе; услуге велепродаје производа који се користе 

у хортикултури; услуге велепродаје простирке за 

животиње; услуге велепродаје пртљага; услуге 

велепродаје расветних уређаја; услуге велепродаје 

расхладне опреме; услуге велепродаје расхладних 

уређаја; услуге велепродаје ручног алата који се 

користи у грађевинарству; услуге велепродаје ручног 

прибора који се користи у грађевинарству; услуге 

велепродаје санитарне опреме; услуге велепродаје 

санитарних инсталација; услуге велепродаје 

седларских производа; услуге велепродаје 

сексуалних помагала; услуге велепродаје сладоледа; 

услуге велепродаје смрзнутог јогурта; услуге 

велепродаје снимљених садржаја; услуге велепродаје 

сорбеа; услуге велепродаје спортске опреме; услуге 

велепродаје спортских производа; услуге 

велепродаје средстава за подмазивање; услуге 

велепродаје стоног посуђа; услуге велепродаје 

сточне хране; услуге велепродаје тканина; услуге 

велепродаје тоалетних производа; услуге велепродаје 

торби; услуге велепродаје у вези са алкохолним 

пићима; услуге велепродаје у вези са алкохолним 

пићима, осим пива; услуге велепродаје у вези са 

аудиовизуелном опремом; услуге велепродаје у вези 

са безалкохолним напицима; услуге велепродаје у 

вези са ветеринараским инструментима; услуге 

велепродаје у вези са ветеринарским препаратима; 

услуге велепродаје у вези са ветеринарским 

препаратима и производима; услуге велепродаје у 

вези са ветеринарским производима; услуге 

велепродаје у вези са ветеринарским уређајима; 

услуге велепродаје у вези са возилима; услуге 

велепродаје у вези са горивом; услуге велепродаје у 

вези са грађевинском опремом; услуге велепродаје у 

вези са десертима; услуге велепродаје у вези са 

дијететским препаратима; услуге велепродаје у вези 

са додацима исхрани; услуге велепродаје у вези са 

дуваном; услуге велепродаје у вези са зидним 

облогама; услуге велепродаје у вези са играма; 

услуге велепродаје у вези са играчкама; услуге 

велепродаје у вези са инструментима за мерење 

времена; услуге велепродаје у вези са какаом; услуге 

велепродаје у вези са канцеларијским прибором; 

услуге велепродаје у вези са кафом; услуге 

велепродаје у вези са кишобранима; услуге 

велепродаје у вези са кондиторским производима; 

услуге велепродаје у вези са концем; услуге 

велепродаје у вези са кухињским ножевима; услуге 

велепродаје у вези са медицинским инструментима; 

услуге велепродаје у вези са медицинским 

уређајима; услуге велепродаје у вези са месом; 

услуге велепродаје у вези са металном галантеријом; 

услуге велепродаје у вези са мирисним препаратима; 

услуге велепродаје у вези са млечним производима; 

услуге велепродаје у вези са морским плодовима; 

услуге велепродаје у вези са музичким 

инструментима; услуге велепродаје у вези са обућом; 

услуге велепродаје у вези са опремом за грејање; 

услуге велепродаје у вези са опремом за замрзавање; 

услуге велепродаје у вези са опремом за земљане 

радове; услуге велепродаје у вези са опремом за 

информационе технологије; услуге велепродаје у 

вези са опремом за кување хране; услуге велепродаје 

у вези са опремом за роњење; услуге велепродаје у 

вези са опремом за снабдевање водом; услуге 

велепродаје у вези са опремом за физикалну 

терапију; услуге велепродаје у вези са опремом за 

хлађење; услуге велепродаје у вези са опремом за 

хортикултуру; услуге велепродаје у вези са оружјем; 

услуге велепродаје у вези са паметним сатовима; 

услуге велепродаје у вези са паметним телефонима; 

услуге велепродаје у вези са папирним производима 

за једнократну употребу; услуге велепродаје у вези 

са пекарским производима; услуге велепродаје у вези 

са пивом; услуге велепродаје у вези са подним 

простиркама; услуге велепродаје у вези са 

покривалима за главу; услуге велепродаје у вези са 

пољопривредном опремом; услуге велепродаје у вези 

са посипом за животиње; услуге велепродаје у вези 

са посуђем за кување; услуге велепродаје у вези са 

предивима; услуге велепродаје у вези са преносивим 

рачунарима; услуге велепродаје у вези са 

препаратима за негу животиња; услуге велепродаје у 

вези са препаратима за прављење алкохолних пића; 

услуге велепродаје у вези са препаратима за 

прављење напитака; услуге велепродаје у вези са 

препаратима за чишћење; услуге велепродаје у вези 

са прехрамбеним производима; услуге велепродаје у 

вези са прибором за јело; услуге велепродаје у вези 

са прибором за припремање хране; услуге 

велепродаје у вези са прибором за улепшавање за 

животиње; услуге велепродаје у вези са прибором за 

улепшавање за људе; услуге велепродаје у вези са 

производима за баштованство; услуге велепродаје у 

вези са производима за опремање стана; услуге 

велепродаје у вези са производима за употребу с 

дуваном; услуге велепродаје у вези са производима 
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за хортикултуру; услуге велепродаје у вези са 

производима за чишћење; услуге велепродаје у вези 

са производима за шивење; услуге велепродаје у вези 

са производима који се користе у образовне сврхе; 

услуге велепродаје у вези са простиркама за 

животиње; услуге велепродаје у вези са пртљагом; 

услуге велепродаје у вези са расветним уређајима; 

услуге велепродаје у вези са расхладним уређајима; 

услуге велепродаје у вези са ручним алатом за 

грађевинарство; услуге велепродаје у вези са ручним 

прибором за грађевинарство; услуге велепродаје у 

вези са санитарним инсталацијама; услуге 

велепродаје у вези са санитарном опремом; услуге 

велепродаје у вези са седларским производима; 

услуге велепродаје у вези са сексуалним помагалима; 

услуге велепродаје у вези са сладоледом; услуге 

велепродаје у вези са смрзнутим јогуртом; услуге 

велепродаје у вези са снимљеним садржајима; услуге 

велепродаје у вези са сорбеима; услуге велепродаје у 

вези са софтвером; услуге велепродаје у вези са 

спортским производима; услуге велепродаје у вези са 

спортском опремом; услуге велепродаје у вези са 

средствима за подмазивање; услуге велепродаје у 

вези са стоним посуђем; услуге велепродаје у вези са 

сточном храном; услуге велепродаје у вези са 

тканинама; услуге велепродаје у вези са тоалетним 

производима; услуге велепродаје у вези са торбама; 

услуге велепродаје у вези са украсима за свечане 

прилике; услуге велепродаје у вези са уметничким 

делима; услуге велепродаје у вези са уметничким 

материјалима; услуге велепродаје у вези са 

уређајима за грејање; услуге велепродаје у вези са 

уређајима за заштиту слуха; услуге велепродаје у 

вези са уређајима за навигацију; услуге велепродаје у 

вези са уређајима за тамњење коже; услуге 

велепродаје у вези са хардвером; услуге велепродаје 

у вези са хемикалијама које се користе у 

пољопривреди; услуге велепродаје у вези са 

хемикалијама које се користе у хортикултури; услуге 

велепродаје у вези са хемикалијама које се користе у 

шумарству; услуге велепродаје у вези са хигијенским 

прибором за животиње; услуге велепродаје у вези са 

хигијенским прибором за људе; услуге велепродаје у 

вези са чајевима; услуге велепродаје у вези са 

чоколадом; услуге велепродаје у вези са штампаним 

материјалима; услуге велепродаје украса за свечане 

прилике; услуге велепродаје уметничких дела; 

услуге велепродаје уметничких материјала; услуге 

велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

велепродаје уређаја за тамњење коже; услуге 

велепродаје уређаје за навигацију; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге велепродаје хемикалија за употребу у 

пољопривреди; услуге велепродаје хемикалија за 

употребу у хортикултури; услуге велепродаје 

хемикалија за употребу у шумарству; услуге 

велепродаје чајева; услуге велепродаје чоколаде; 

услуге велепродаје штампаних материјала; услуге 

вођења акционарске евиденције; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге давања 

пословних савета; услуге давања пословних савета 

који се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

дигиталног оглашавања; услуге директног 

оглашавања поштом путем специјализованих 

компанија за слање писама и реклама; услуге 

електронске обраде података које се односе на 

информације о здраственом систему; услуге 

електронског управљања инвентаром; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

збрињавања технолошког вишка; услуге издавања 

рачуна за медицинске услуге болница; услуге 

издавања рачуна за медицинске услуге доктора; 

услуге издавања рачуна из области енергетике; 

услуге издавања рачуна из области здравствене неге; 

услуге издавачких агенција које се односе на 

преговарање о уговорима; услуге индексирања 

докумената; услуге интернет продаје звука звона 

који се могу преузети; услуге интернет промоције 

рачунарских мрежа и интернет страница; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге истраживања тржишта у вези са 

навикама коришћења интернета и лојалности купаца; 

услуге јављања на телефон; услуге јављања на 

телефон и коришћења порука; услуге канцеларијске 

администрације; услуге каријерног умрежавања; 

услуге које се односе на управљање репутацијом; 

услуге које се односе на фармацеутске производе за 

третман дијабетеса; услуге које се састоје од 

документовања, транскрипције, прикупљања, 

елаборизације или систематизације писмене 

кореспонденције или докумената; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге компјутеризоване 

продаје на мало преко интернета; услуге 

компјутеризованог вођења пословних евиденција; 

услуге компјутеризованог истраживања тржишта; 

услуге компјутеризованог наручивања поклона 

преко интернета; услуге компјутеризованог 

наручивања преко интернета; услуге 

компјутеризованог пословног информисања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге котације цена за 

робе и услуге; услуге куповине простора у медијима; 

услуге куповине роба и услуга за друге компаније; 

услуге малопродаје алата за баштованство; услуге 

малопродаје алкохолних пића, осим пива; услуге 

малопродаје аудиовизуелне опреме; услуге 

малопродаје безалкохолних напитака; услуге 

малопродаје везане за алат за баштованство; услуге 

малопродаје везане за алкохолна пића; услуге 

малопродаје везане за алкохолна пића, осим пиво; 

услуге малопродаје везане за аудио-визуелну 

опрему; услуге малопродаје везане за безалкохолна 
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пића; услуге малопродаје везане за ветеринарске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

ветеринарске препарате; услуге малопродаје везане 

за ветеринарске препарате и производе; услуге 

малопродаје везане за ветеринарске производе; 

услуге малопродаје везане за ветеринарске уређаје; 

услуге малопродаје везане за вештачка крзна; услуге 

малопродаје везане за возила; услуге малопродаје 

везане за воће; услуге малопродаје везане за гориво; 

услуге малопродаје везане за грађевинску опрему; 

услуге малопродаје везане за десерте; услуге 

малопродаје везане за дијететске препарате; услуге 

малопродаје везане за додатке исхрани; услуге 

малопродаје везане за дуван; услуге малопродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје везане 

за зидне облоге; услуге малопродаје везане за 

играчке; услуге малопродаје везане за игре; услуге 

малопродаје везане за инструменте за мерење 

времена; услуге малопродаје везане за какао; услуге 

малопродаје везане за канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје везане за кафу; услуге малопродаје 

везане за кишобране; услуге малопродаје везане за 

компјутерски софтвер; услуге малопродаје везане за 

конац; услуге малопродаје везане за кондиторске 

производе; услуге малопродаје везане за кухињске 

ножеве; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за 

месо; услуге малопродаје везане за металну 

галантерију; услуге малопродаје везане за мирисне 

препарате; услуге малопродаје везане за млечне 

производе; услуге малопродаје везане за морске 

плодове; услуге малопродаје везане за музичке 

инструменте; услуге малопродаје везане за музичке 

садржаје који се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје везане за накит; услуге 

малопродаје везане за намештај; услуге малопродаје 

везане за обућу; услуге малопродаје везане за 

одевање; услуге малопродаје везане за опрему за 

грејање; услуге малопродаје везане за опрему за 

замрзавање; услуге малопродаје везане за опрему за 

земљане радове; услуге малопродаје везане за 

опрему за информационе технологије; услуге 

малопродаје везане за опрему за кување хране; 

услуге малопродаје везане за опрему за роњење; 

услуге малопродаје везане за опрему за снабдевање 

водом; услуге малопродаје везане за опрему за 

физикалну терапију; услуге малопродаје везане за 

опрему за хлађење; услуге малопродаје везане за 

опрему за хортикултуру; услуге малопродаје везане 

за оружје; услуге малопродаје везане за паметне 

сатове; услуге малопродаје везане за паметне 

телефоне; услуге малопродаје везане за папирне 

производе за једнократну употребу; услуге 

малопродаје везане за пиво; услуге малопродаје 

везане за подне простирке; услуге малопродаје 

везане за покривала за главу; услуге малопродаје 

везане за пољопривредну опрему; услуге 

малопродаје везане за посип за животиње; услуге 

малопродаје везане за посуђе за кување; услуге 

малопродаје везане за предива; услуге малопродаје 

везане за преносиве рачунаре; услуге малопродаје 

везане за препарате за негу животиња; услуге 

малопродаје везане за препарате за прављење 

алкохолних пића; услуге малопродаје везане за 

препарате за прављење напитака; услуге малопродаје 

везане за препарате за чишћење; услуге малопродаје 

везане за прехрамбене производе; услуге 

малопродаје везане за прибор за јело; услуге 

малопродаје везане за прибор за припремањем хране; 

услуге малопродаје везане за прибор за улепшавање 

за животиње; услуге малопродаје везане за прибор за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје везане за 

програм стимулативног бонуса за потрошаче; услуге 

малопродаје везане за производе за опремање стана; 

услуге малопродаје везане за производе за 

хортикултуру; услуге малопродаје везане за 

производе за чишћење; услуге малопродаје везане за 

производе за шивење; услуге малопродаје везане за 

производе који се користе са дуваном; услуге 

малопродаје везане за производе који се користе у 

образовне сврхе; услуге малопродаје везане за 

простирке за животиње; услуге малопродаје везане 

за пртљаг; услуге малопродаје везане за расветне 

уређаје; услуге малопродаје везане за расхладне 

уређаје; услуге малопродаје везане за робу из 

области инжењерства; услуге малопродаје везане за 

ручни алат за грађевинарство; услуге малопродаје 

везане за ручни прибор за грађевинарство; услуге 

малопродаје везане за санитарне инсталације; услуге 

малопродаје везане за санитарну опрему; услуге 

малопродаје везане за седларске производе; услуге 

малопродаје везане за сексуална помагала; услуге 

малопродаје везане за сладолед; услуге малопродаје 

везане за смрзнути јогурт; услуге малопродаје везане 

за снимљене садржаје; услуге малопродаје везане за 

спортске производе; услуге малопродаје везане за 

спортску опрему; услуге малопродаје везане за 

средства за подмазивење; услуге малопродаје везане 

за средства за хигијену; услуге малопродаје везане за 

стоно посуђе; услуге малопродаје везане за сточну 

храну; услуге малопродаје везане за тканине; услуге 

малопродаје везане за украсе за свечане прилике; 

услуге малопродаје везане за уметничка дела; услуге 

малопродаје везане за уметничке материјале; услуге 

малопродаје везане за уређаје за грејање; услуге 

малопродаје везане за уређаје за заштиту слуха; 

услуге малопродаје везане за уређаје за навигацију; 

услуге малопродаје везане за уређаје за тамњење 

коже; услуге малопродаје везане за хардвер; услуге 

малопродаје везане за хемикалије које се користе у 
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пољопривреди; услуге малопродаје везане за 

хемикалије које се користе у хортикултури; услуге 

малопродаје везане за хемикалије које се користе у 

шумарству; услуге малопродаје везане за хигијенски 

прибор за животиње; услуге малопродаје везане за 

хигијенски прибор за људе; услуге малопродаје 

везане за чајеве; услуге малопродаје везане за 

чоколаду; услуге малопродаје везане за штампани 

материјал; услуге малопродаје ветеринарских 

инструмената; услуге малопродаје ветеринарских 

препарата; услуге малопродаје ветеринарских 

препарата и производа; услуге малопродаје 

ветеринарских производа; услуге малопродаје 

ветеринарских уређаја; услуге малопродаје возила; 

услуге малопродаје горива; услуге малопродаје 

грађевинске опреме; услуге малопродаје десертних 

производа; услуге малопродаје дијететских 

препарата; услуге малопродаје додатака исхрани; 

услуге малопродаје дувана; услуге малопродаје 

електронских издања који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје зидних облога; услуге 

малопродаје и велепродаје за аутомобиле; услуге 

малопродаје и велепродаје за бицикле; услуге 

малопродаје и велепродаје за воће и поврће; услуге 

малопродаје и велепродаје за вреће; услуге 

малопродаје и велепродаје за вреће и кесе; услуге 

малопродаје и велепродаје за детерџенте; услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван; услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван и пушачке 

реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за 

електричне машине и апарате; услуге малопродаје и 

велепродаје за какао; услуге малопродаје и 

велепродаје за канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје и велепродаје за кафу; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте; 

услуге малопродаје и велепродаје за кондиторске 

производе; услуге малопродаје и велепродаје за 

кондиторске производе, хелб и пецива; услуге 

малопродаје и велепродаје за моторна возила на два 

точка; услуге малопродаје и велепродаје за намештај; 

услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге 

малопродаје и велепродаје за одећу; услуге 

малопродаје и велепродаје за папир и канцеларијски 

прибор; услуге малопродаје и велепродаје за пасте за 

зубе; услуге малопродаје и велепродаје за пиринач; 

услуге малопродаје и велепродаје за пиринач и 

цереалије; услуге малопродаје и велепродаје за 

постељину; услуге малопродаје и велепродаје за 

пушачке реквизите; услуге малопродаје и 

велепродаје за риболовачку опрему; услуге 

малопродаје и велепродаје за сапуне; услуге 

малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге 

малопродаје и велепродаје за тканине; услуге 

малопродаје и велепродаје за тканине и постељине; 

услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне 

потрепштине; услуге малопродаје и велепродаје за 

храну и пиће; услуге малопродаје и велепродаје за 

цералије; услуге малопродаје и велепродаје за чај; 

услуге малопродаје и велепродаје за чај, кафу и 

какао; услуге малопродаје и велепродаје за штампане 

материјале; услуге малопродаје игара; услуге 

малопродаје играчака; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје инструмената за мерење 

времена; услуге малопродаје какаоа; услуге 

малопродаје канцеларијског прибора; услуге 

малопродаје кафе; услуге малопродаје кишобрана; 

услуге малопродаје које врше хипермаркети; услуге 

малопродаје које нуде продавнице за продају 

аутомобилских делова и и додатне опреме за 

аутомобиле; услуге малопродаје које пружају бутици 

одеће; услуге малопродаје које пружају књижаре; 

услуге малопродаје које пружају месаре; услуге 

малопродаје које пружају пекаре; услуге малопродаје 

које пружају продавнице дувана; услуге малопродаје 

које пружају продавнице одеће; услуге малопродаје 

које пружају продавнице слаткиша; услуге 

малопродаје које пружају продавнице спортске 

опреме; услуге малопродаје које пружају продавнице 

цигарета; услуге малопродаје које се односе на 

аутомобилске делове; услуге малопродаје које се 

односе на деликатесе; услуге малопродаје које се 

односе на додатну опрему за аутомобиле; услуге 

малопродаје које се односе на крзна; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге малопродаје које се односе на 

рибу; услуге малопродаје које се односе на 

слаткише; услуге малопродаје које се односе на 

цвеће; услуге малопродаје које се пружају путем 

каталога наручених поштом; услуге малопродаје које 

се пружају путем мрежа компјутерске комуникације; 

услуге малопродаје компјутерског софтвера; услуге 

малопродаје компјутерског хардвера; услуге 

малопродаје кондиторских производа; услуге 

малопродаје конца; услуге малопродаје кухињских 

ножева; услуге малопродаје медицинских 

инструмената; услуге малопродаје медицинских 

уређаја; услуге малопродаје меса; услуге 

малопродаје металне галантерије; услуге 

малопродаје мирисних препарата; услуге 

малопродаје млечних производа; услуге малопродаје 

морских плодова; услуге малопродаје музичких 

инструмената; услуге малопродаје музичких 

садржаја који се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје накита; услуге малопродаје 

намештаја; услуге малопродаје обуће; услуге 

малопродаје одевних додатака поштанском 

испоруком; услуге малопродаје одеће; услуге 

малопродаје одеће и одевних додатака поштанском 
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испоруком; услуге малопродаје опреме за грејање; 

услуге малопродаје опреме за замрзавање; услуге 

малопродаје опреме за земљане радове; услуге 

малопродаје опреме за информацијске технологије; 

услуге малопродаје опреме за кување хране; услуге 

малопродаје опреме за роњење; услуге малопродаје 

опреме за снабдевање водом; услуге малопродаје 

опреме за физикалну терапију; услуге малопродаје 

опреме за хлађење; услуге малопродаје опреме за 

хортикултуру; услуге малопродаје оружја; услуге 

малопродаје паметних сатова; услуге малопродаје 

паметних телефона; услуге малопродаје папирних 

производа за једнократну употребу; услуге 

малопродаје пекарских производа; услуге 

малопродаје пива; услуге малопродаје подних 

простирки; услуге малопродаје покривала за главу; 

услуге малопродаје пољопривредне опреме; услуге 

малопродаје посипа за животиње; услуге 

малопродаје посуђа за кување; услуге малопродаје 

предива; услуге малопродаје преносивих рачунара; 

услуге малопродаје препарата за производњу 

алкохолних пића; услуге малопродаје препарата за 

производњу напитака; услуге малопродаје препарата 

за чишћење; услуге малопродаје прехрамбених 

производа; услуге малопродаје прибора за јело; 

услуге малопродаје прибора за припремање хране; 

услуге малопродаје прибора за улепшавање 

животиња; услуге малопродаје прибора за 

улепшавање људи; услуге малопродаје прибора за 

хигијену за животиње; услуге малопродаје прибора 

за хигијену за људе; услуге малопродаје производа за 

негу животиња; услуге малопродаје производа за 

опремање стана; услуге малопродаје производа за 

употребу с дуваном; услуге малопродаје производа 

за хортикултуру; услуге малопродаје производа за 

чишћење; услуге малопродаје производа за шивење; 

услуге малопродаје производа који се користе са 

дуваном; услуге малопродаје производа који се 

користе у образовне сврхе; услуге малопродаје 

простирке за животиње; услуге малопродаје пртљага; 

услуге малопродаје пружене од стране апотека; 

услуге малопродаје пружене од стране дискотних 

продавница одеће; услуге малопродаје пружене од 

стране музичких продавница; услуге малопродаје 

пружене од стране онлајн продавница поклона; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

које се баве хортикултуром; услуге малопродаје 

пружене од стране продавница музичке опреме; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

накита; услуге малопродаје пружене од стране 

продавница намештаја; услуге малопродаје пружене 

од стране продавница намирница; услуге 

малопродаје пружене од стране продавница плоча; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

пнеуматика; услуге малопродаје пружене од стране 

продавница поклона; услуге малопродаје пружене од 

стране продавница телевизијских уређаја; услуге 

малопродаје пружене од стране цвећара; услуге 

малопродаје пружене од стране штандова са воћем; 

услуге малопродаје пружене путем интерактивне 

телевизије; услуге малопродаје расветних уређаја; 

услуге малопродаје расхладних уређаја; услуге 

малопродаје ручног алата за грађевинарство; услуге 

малопродаје ручног прибора за изградњу; услуге 

малопродаје санитарне опреме; услуге малопродаје 

санитарних инсталација; услуге малопродаје 

седларских производа; услуге малопродаје 

сексуалних помагала; услуге малопродаје сладоледа; 

услуге малопродаје смрзнутог јогурта; услуге 

малопродаје снимљених садржаја; услуге 

малопродаје сорбеа; услуге малопродаје спортске 

опреме; услуге малопродаје спортских производа; 

услуге малопродаје средстава за подмазивање; 

услуге малопродаје стоног посуђа; услуге 

малопродаје сточне хране; услуге малопродаје 

тканина; услуге малопродаје тоалетних производа; 

услуге малопродаје торби; услуге малопродаје у вези 

са алатом за баштованство; услуге малопродаје у 

вези са алкохолним пићима; услуге малопродаје у 

вези са алкохолним пићима, осим пива; услуге 

малопродаје у вези са аудиовизуелном опремом; 

услуге малопродаје у вези са безалкохолним 

напицима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским инструментима; услуге малопродаје у 

вези са ветеринарским препаратима; услуге 

малопродаје у вези са ветеринарским препаратима и 

производима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским производима; услуге малопродаје у 

вези са ветеринарским уређајима; услуге 

малопродаје у вези са возилима; услуге малопродаје 

у вези са горивом; услуге малопродаје у вези са 

грађевинском опремом; услуге малопродаје у вези са 

десертима; услуге малопродаје у вези са дијететским 

препаратима; услуге малопродаје у вези са додацима 

исхрани; услуге малопродаје у вези са дуваном; 

услуге малопродаје у вези са електронским 

издањима која се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје у вези са зидним облогама; 

услуге малопродаје у вези са играма; услуге 

малопродаје у вези са играчкама; услуге малопродаје 

у вези са инструментима за мерење времена; услуге 

малопродаје у вези са какаом; услуге малопродаје у 

вези са канцеларијским прибором; услуге 

малопродаје у вези са кафом; услуге малопродаје у 

вези са кишобранима; услуге малопродаје у вези са 

кондиторским производима; услуге малопродаје у 

вези са концем; услуге малопродаје у вези са 

кухињским ножевима; услуге малопродаје у вези са 

медицинским апаратима; услуге малопродаје у вези 

са медицинским инструментима; услуге малопродаје 

у вези са месом; услуге малопродаје у вези са 

металном галантеријом; услуге малопродаје у вези са 
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мирисним препаратима; услуге малопродаје у вези са 

млечним производима; услуге малопродаје у вези са 

морским плодовима; услуге малопродаје у вези са 

музичким инструментима; услуге малопродаје у вези 

са музичким садржајима који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје у вези са накитом; 

услуге малопродаје у вези са намештајем; услуге 

малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у 

вези са одећом; услуге малопродаје у вези са 

опремом за грејање; услуге малопродаје у вези са 

опремом за замрзавање; услуге малопродаје у вези са 

опремом за земљане радове; услуге малопродаје у 

вези са опремом за информацијске технологије; 

услуге малопродаје у вези са опремом за кување 

хране; услуге малопродаје у вези са опремом за 

пољопривреду; услуге малопродаје у вези са 

опремом за роњење; услуге малопродаје у вези са 

опремом за снабдевање водом; услуге малопродаје у 

вези са опремом за физикалну терапију; услуге 

малопродаје у вези са опремом за хлађење; услуге 

малопродаје у вези са опремом за хортикултуру; 

услуге малопродаје у вези са оружјем; услуге 

малопродаје у вези са паметним сатовима; услуге 

малопродаје у вези са паметним телефонима; услуге 

малопродаје у вези са папирним производима за 

једнократну употребу; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје у вези 

са пивом; услуге малопродаје у вези са подним 

простиркама; услуге малопродаје у вези са 

покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са 

посипом за животиње; услуге малопродаје у вези са 

посуђем за кување; услуге малопродаје у вези са 

предивима; услуге малопродаје у вези са преносивим 

рачунарима; услуге малопродаје у вези са 

препаратима за негу животиња; услуге малопродаје у 

вези са препаратима за прављење алкохолних пића; 

услуге малопродаје у вези са препаратима за 

прављење напитака; услуге малопродаје у вези са 

препаратима за чишћење; услуге малопродаје у вези 

са прехрамбеним производима; услуге малопродаје у 

вези са прибором за јело; услуге малопродаје у вези 

са прибором за припремање хране; услуге 

малопродаје у вези са прибором за улепшавање за 

животиње; услуге малопродаје у вези са прибором за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје у вези са 

прибором за шивење; услуге малопродаје у вези са 

производима за опремање стана; услуге малопродаје 

у вези са производима за хортикултуру; услуге 

малопродаје у вези са производима за чишћење; 

услуге малопродаје у вези са производима који се 

користе у образовне сврхе; услуге малопродаје у 

вези са простиркама за животиње; услуге 

малопродаје у вези са пртљагом; услуге малопродаје 

у вези са расветним уређајима; услуге малопродаје у 

вези са расхладним уређајима; услуге малопродаје у 

вези са ручним алатом за грађевинарство; услуге 

малопродаје у вези са ручним прибором за 

грађевинарство; услуге малопродаје у вези са 

санитарним инсталацијама; услуге малопродаје у 

вези са санитарном опремом; услуге малопродаје у 

вези са седларском робом; услуге малопродаје у вези 

са сексуалним помагалима; услуге малопродаје у 

вези са сладоледом; услуге малопродаје у вези са 

смрзнутим јогуртом; услуге малопродаје у вези са 

снимљеним садржајима; услуге малопродаје у вези 

са сорбеима; услуге малопродаје у вези са 

софтвером; услуге малопродаје у вези са спортским 

производима; услуге малопродаје у вези са 

спортском опремом; услуге малопродаје у вези са 

средствима за подмазивање; услуге малопродаје у 

вези са средствима за хигијену; услуге малопродаје у 

вези са стоним посуђем; услуге малопродаје у вези са 

сточном храном; услуге малопродаје у вези са 

тканинама; услуге малопродаје у вези са торбама; 

услуге малопродаје у вези са украсима за свечане 

прилике; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге малопродаје у вези са уметничким 

материјалима; услуге малопродаје у вези са 

уређајима за грејање; услуге малопродаје у вези са 

уређајима за заштиту слуха; услуге малопродаје у 

вези са уређајима за навигацију; услуге малопродаје 

у вези са уређајима за тамњење коже; услуге 

малопродаје у вези са хардвером; услуге малопродаје 

у вези са хемикалијама за употребу у пољопривреди; 

услуге малопродаје у вези са хемикалијама за 

употребу у хортикултури; услуге малопродаје у вези 

са хемикалијама за употребу у шумарству; услуге 

малопродаје у вези са хигијенским прибором за 

животиње; услуге малопродаје у вези са хигијенским 

прибором за људе; услуге малопродаје у вези са 

чајевима; услуге малопродаје у вези са чоколадом; 

услуге малопродаје у вези са штампаним 

материјалима; услуге малопродаје украса за свечане 

прилике; услуге малопродаје уметничких дела; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

уметничких материјала; услуге малопродаје уређаја 

за грејање; услуге малопродаје уређаја за заштиту 

слуха; услуге малопродаје уређаја за навигацију; 

услуге малопродаје уређаја за тамњење коже; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје хемијских производа који се 

користе у пољопривреди; услуге малопродаје 

хемијских производа који се користе у 

хортикултури; услуге малопродаје хемијских 

производа који се користе у шумарству; услуге 

малопродаје чајева; услуге малопродаје чоколаде; 

услуге малопродаје штампаних материјала; услуге 

маркетинга производа; услуге маркетинга у области 

некретнина; услуге маркетиншких агенција; услуге 

набавке алкохолних пића [куповина робе за друге 
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фирме]; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

услуге налажења дадиља; услуге налажења посла; 

услуге наручивања преко интернета; услуге 

наручивања телефоном за друге; услуге наручивања 

у велепродаји; услуге обраде података из области 

здраствене неге; услуге обраде података из области 

транспорта; услуге обраде података [канцеларијски 

послови]; услуге обраде података који се односе на 

плате; услуге обраде података на интернету; услуге 

обраде текста и куцања; услуге оглашавања за 

промоцију посредовања акција и осталих обвезница; 

услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за 

друге; услуге оглашавања и рекламних информација 

пружених преко интернета; услуге оглашавања које 

пружају радио и телевизијске рекламне службе; 

услуге оглашавања на интернету; услуге 

оглашавања, промоције и маркетинга које се односе 

на возила; услуге односа са јавношћу; услуге односа 

са медијима; услуге онлајн велепродаје алкохолних 

пића, осим пива; услуге онлајн велепродаје 

аудиовизуелне опреме; услуге онлајн велепродаје 

безалкохолних пића; услуге онлајн велепродаје 

ветеринарских инстумената; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских препарата; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских производа; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских уређаја; услуге онлајн 

велепродаје возила; услуге онлајн велепродаје 

горива; услуге онлајн велепродаје грађевинске 

опреме; услуге онлајн велепродаје грејних тела; 

услуге онлајн велепродаје десертних производа; 

услуге онлајн велепродаје дијететских препарата; 

услуге онлајн велепродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн велепродаје дувана; услуге онлајн велепродаје 

замрзнутог јогурта; услуге онлајн велепродаје игара; 

услуге онлајн велепродаје играчака; услуге онлајн 

велепродаје издања која се могу електронски 

преузимати; услуге онлајн велепродаје инструмената 

за мерење времена; услуге онлајн велепродаје 

какаоа; услуге онлајн велепродаје канцеларијског 

материјала; услуге онлајн велепродаје кафе; услуге 

онлајн велепродаје кишобрана; услуге онлајн 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге онлајн 

велепродаје компјутерског хардвера; услуге онлајн 

велепродаје кондиторских производа; услуге онлајн 

велепродаје конца; услуге онлајн велепродаје 

кухињских ножева; услуге онлајн велепродаје 

лубриканата; услуге онлајн велепродаје медицинских 

инструмената; услуге онлајн велепродаје 

медицинских уређаја; услуге онлајн велепродаје 

меса; услуге онлајн велепродаје металне галантерије; 

услуге онлајн велепродаје мирисних препарата; 

услуге онлајн велепродаје млечних производа; 

услуге онлајн велепродаје морских плодова; услуге 

онлајн велепродаје музичких инструмената; услуге 

онлајн велепродаје музичких садржаја који се могу 

електронски преузимати; услуге онлајн велепродаје 

накита; услуге онлајн велепродаје намештаја; услуге 

онлајн велепродаје одевних предмета; услуге онлајн 

велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје 

опреме за водоснадбевање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за грејање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за земљане радове; услуге онлајн 

велепродаје опреме за извођење физикалне терапије; 

услуге онлајн велепродаје опреме за кување хране; 

услуге онлајн велепродаје опреме за расхлађивање; 

услуге онлајн велепродаје опреме за роњење; услуге 

онлајн велепродаје опреме из области 

информационих технологија; услуге онлајн 

велепродаје опреме која се користи у хортикултури; 

услуге онлајн велепродаје оружја; услуге онлајн 

велепродаје паметних сатова; услуге онлајн 

велепродаје паметних телефона; услуге онлајн 

велепродаје пекарских производа; услуге онлајн 

велепродаје пива; услуге онлајн велепродаје подних 

простирки; услуге онлајн велепродаје покривала за 

главу; услуге онлајн велепродаје пољопривредне 

опреме; услуге онлајн велепродаје посипа за 

животиње; услуге онлајн велепродаје посуђа за 

кување; услуге онлајн велепродаје предива; услуге 

онлајн велепродаје преносивих компјутера; услуге 

онлајн велепродаје препарата за негу животиња; 

услуге онлајн велепродаје препарата за прављење 

алкохолних пића; услуге онлајн велепродаје 

препарата за прављење пића; услуге онлајн 

велепродаје препарата за чишћење; услуге онлајн 

велепродаје препарата и производа из области 

ветеринарства; услуге онлајн велепродаје 

прехрамбених производа; услуге онлајн велепродаје 

прибора за јело; услуге онлајн велепродаје прибора 

за одржавање хигијене животиња; услуге онлајн 

велепродаје прибора за одржавање хигијене људи; 

услуге онлајн велепродаје прибора за припремање 

хране; услуге онлајн велепродаје прибора за 

улепшавање животиња; услуге онлајн велепродаје 

прибора за улепшавање људи; услуге онлајн 

велепродаје производа за баштованство; услуге 

онлајн велепродаје производа за опремање стана; 

услуге онлајн велепродаје производа за употребу од 

једнократног папира; услуге онлајн велепродаје 

производа за чишћење; услуге онлајн велепродаје 

производа за шивење; услуге онлајн велепродаје 

производа из области хортикултуре; услуге онлајн 

велепродаје производа који се користе са дуваном; 

услуге онлајн велепродаје производа који се користе 

у образовне сврхе; услуге онлајн велепродаје 

простирке за животиње; услуге онлајн велепродаје 

пртљага; услуге онлајн велепродаје расвете; услуге 

онлајн велепродаје расхладних уређаја; услуге 

онлајн велепродаје ручног прибора за 

грађевинарство; услуге онлајн велепродаје санитарне 
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опреме; услуге онлајн велепродаје санитарних 

инсталација; услуге онлајн велепродаје седларског 

прибора; услуге онлајн велепродаје сексуалних 

помагала; услуге онлајн велепродаје сладоледа; 

услуге онлајн велепродаје сорбеа; услуге онлајн 

велепродаје спортске опреме; услуге онлајн 

велепродаје спортских производа; услуге онлајн 

велепродаје средстава за личну хигијену; услуге 

онлајн велепродаје стоног посуђа; услуге онлајн 

велепродаје сточне хране; услуге онлајн велепродаје 

тапета; услуге онлајн велепродаје тканина; услуге 

онлајн велепродаје торби; услуге онлајн велепродаје 

украса за свечане прилике; услуге онлајн велепродаје 

уметничких дела; услуге онлајн велепродаје 

уметничких материјала; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за заштиту слуха; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за навигацију; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за сунчање; услуге онлајн велепродаје 

хемијских производа који се користе у 

пољопривреди; услуге онлајн велепродаје хемијских 

производа који се користе у хортикултури; услуге 

онлајн велепродаје хемијских производа који се 

користе у шумарству; услуге онлајн велепродаје 

чајева; услуге онлајн велепродаје чоколада; услуге 

онлајн велепродаје штампаног материјала; услуге 

онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива; 

услуге онлајн малопродаје артикала за шивење; 

услуге онлајн малопродаје аудиовизуелних 

производа; услуге онлајн малопродаје баштенских 

артикала; услуге онлајн малопродаје безалкохолних 

пића; услуге онлајн малопродаје везане за играчке; 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику; 

услуге онлајн малопродаје везане за накит; услуге 

онлајн малопродаје везане за одевање; услуге онлајн 

малопродаје везане за поклоне; услуге онлајн 

малопродаје везане за ручне ташне; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских инструмената; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа и 

препарата; услуге онлајн малопродаје ветеринарских 

уређаја; услуге онлајн малопродаје возила; услуге 

онлајн малопродаје горива; услуге онлајн 

малопродаје грађевинске опреме; услуге онлајн 

малопродаје грејних тела; услуге онлајн малопродаје 

десертних производа; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге онлајн малопродаје дијететских препарата; 

услуге онлајн малопродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје дувана; услуге онлајн 

малопродаје електронских издања која се могу 

преузимати; услуге онлајн малопродаје игара; услуге 

онлајн малопродаје играчака; услуге онлајн 

малопродаје инструмената за мерење времена; 

услуге онлајн малопродаје какаоа; услуге онлајн 

малопродаје канцеларијског прибора; услуге онлајн 

малопродаје кафе; услуге онлајн малопродаје 

кишобрана; услуге онлајн малопродаје које се односе 

на пртљаг; услуге онлајн малопродаје компјутерског 

софтвера; услуге онлајн малопродаје компјутерског 

хардвера; услуге онлајн малопродаје кондиторских 

производа; услуге онлајн малопродаје конца; услуге 

онлајн малопродаје кухињских ножева; услуге 

онлајн малопродаје лубриканата; услуге онлајн 

малопродаје медицинских апарата; услуге онлајн 

малопродаје медицинских инструмената; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

меса; услуге онлајн малопродаје металне 

галантерије; услуге онлајн малопродаје мирисних 

препарата; услуге онлајн малопродаје млечних 

производа; услуге онлајн малопродаје морских 

плодова; услуге онлајн малопродаје музичких 

инструмената; услуге онлајн малопродаје музичког 

садржаја који се могу електронски преузимати; 

услуге онлајн малопродаје накита; услуге онлајн 

малопродаје намештаја; услуге онлајн малопродаје 

обуће; услуге онлајн малопродаје опреме за 

водоснадбевање; услуге онлајн малопродаје опреме 

за грејање; услуге онлајн малопродаје опреме за 

замрзавање; услуге онлајн малопродаје опреме за 

земљане радове; услуге онлајн малопродаје опреме 

за информационе технологије; услуге онлајн 

малопродаје опреме за кување хране; услуге онлајн 

малопродаје опреме за расхлађивање; услуге онлајн 

малопродаје опреме за роњење; услуге онлајн 

малопродаје опреме за физикалну терапију; услуге 

онлајн малопродаје опреме за хлађење; услуге онлајн 

малопродаје опреме за хортикултуру; услуге онлајн 

малопродаје оружја; услуге онлајн малопродаје 

паметних сатова; услуге онлајн малопродаје 

паметних телефона; услуге онлајн малопродаје 

папирних производа за једнократну употребу; услуге 

онлајн малопродаје пекарских производа; услуге 

онлајн малопродаје пива; услуге онлајн малопродаје 

подних простирки; услуге онлајн малопродаје 

покривала за главу; услуге онлајн малопродаје 

пољопривредне опреме; услуге онлајн малопродаје 

посуђа за кување; услуге онлајн малопродаје 

препарата за прављење алкохолних пића; услуге 

онлајн малопродаје препарата за прављење пића; 

услуге онлајн малопродаје предива; услуге онлајн 

малопродаје преносивих компјутера; услуге онлајн 

малопродаје препарата за негу животиња; услуге 

онлајн малопродаје препарата за чишћење; услуге 

онлајн малопродаје претходно снимљене музике и 

филмова који се преузимају са интернета; услуге 

онлајн малопродаје прехрамбених производа; услуге 

онлајн малопродаје прибора за јело; услуге онлајн 

малопродаје прибора за припремање хране; услуге 

онлајн малопродаје прибора за улепшавање 

животиња; услуге онлајн малопродаје прибора за 
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улепшавање људи; услуге онлајн малопродаје прибора 

за хигијену животиња; услуге онлајн малопродаје 

прибора за хигијену људи; услуге онлајн малопродаје 

производа за опремање стана; услуге онлајн 

малопродаје производа за чишћење; услуге онлајн 

малопродаје производа који се користе са дуваном; 

услуге онлајн малопродаје производа који се користе у 

образовне сврхе; услуге онлајн малопродаје простирки 

за животиње; услуге онлајн малопродаје пртљага; 

услуге онлајн малопродаје расвете; услуге онлајн 

малопродаје ручног алата који се користи у 

грађевинарству; услуге онлајн малопродаје ручног 

прибора који се користи у грађевинарству; услуге 

онлајн малопродаје санитарне опреме; услуге онлајн 

малопродаје санитарних инсталација; услуге онлајн 

малопродаје седларске опреме; услуге онлајн 

малопродаје сексуалних помагала; услуге онлајн 

малопродаје сладоледа; услуге онлајн малопродаје 

смрзнутог јогурта; услуге онлајн малопродаје 

снимљеног материјала; услуге онлајн малопродаје 

сорбеа; услуге онлајн малопродаје спортске опреме; 

услуге онлајн малопродаје спортских производа; услуге 

онлајн малопродаје средстава за личну хигијену; услуге 

онлајн малопродаје стоног посуђа; услуге онлајн 

малопродаје сточне хране; услуге онлајн малопродаје 

тапета; услуге онлајн малопродаје тканине; услуге 

онлајн малопродаје торби; услуге онлајн малопродаје 

украса за свечане прилике; услуге онлајн малопродаје 

уметничких дела; услуге онлајн малопродаје 

уметничких материјала; услуге онлајн малопродаје 

уређаја за заштиту слуха; услуге онлајн малопродаје 

уређаја за навигацију; услуге онлајн малопродаје 

уређаја за сунчање; услуге онлајн малопродаје 

хемикалија које се користе у пољопривреди; услуге 

онлајн малопродаје хемикалија које се користе у 

хортикултури; услуге онлајн малопродаје хемикалија 

које се користе у шумарству; услуге онлајн 

малопродаје хортикултуралних производа; услуге 

онлајн малопродаје чајева; услуге онлајн малопродаје 

чоколаде; услуге онлајн малопродаје штампаног 

материјала; услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа; услуге онлајн 

поручивања хране за понети и доставе из ресторана; 

услуге организације за пословне потребе; услуге 

планирања за оглашавање; услуге планирања каријере; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге помоћи, 

саветовања и консултација у вези са анализом 

пословања; услуге помоћи, саветовања и консултација 

у вези са организовањем пословања; услуге помоћи, 

саветовања и консултација у вези са пословним 

планирањем; услуге помоћи, саветовања и 

консултација у вези са пословним управљањем; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

поређења цена у енергетском сектору; услуге пословне 

администрације за обраду продаје преко интернета; 

услуге пословне администрације из области здраствене 

неге; услуге пословне администрације из области 

транспорта; услуге пословне администрације које се 

односе на обрађивање података о продаји сачињених на 

глобалној рачунарској мрежи; услуге пословне истраге 

оцењивања, стручне процене, информације и 

истраживање; услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације; услуге пословног информисања за 

предузећа; услуге пословног информисања и процене; 

услуге пословног информисања и упити; услуге 

пословног посредовања и саветовања; услуге пословног 

посредовања и саветовања у области продаје 

производа; услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге пословног посредовања 

које се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пословног руковођења које пружају 

позоришне агенције; услуге пословног руковођења у 

вези са маркетиншким активностима и пласирањем 

нових производа; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге пословног 

саветовања за предузећа; услуге пословног саветовања 

из области транспорта и испоруке; услуге пословног 

саветовања и информисање; 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 саветовања у вези са 

планирањем и опоравком од катастрофа; услуге 

пословног саветовања у пољопривреди; услуге 

пословног управљања, администрације и 

информисања; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге пословног управљања у вези са 

франшизама; услуге посредовања везане за 

оглашавање; услуге посредовања у вези са 

изнајмљивањем времена и простора за оглашавање; 

услуге посредовања у трговини; услуге прављења листе 

поклона; услуге праћења конкуренције; услуге праћења 

тржишта; услуге праћења штампе; услуге преписа 

конференцијских позива; услуге претплате на новине за 

друге; услуге преузимања података добијених 

истраживањем тржишта; услуге прибављања робе у 

име друге компаније; услуге привредних комора које се 

односе на промоцију локалног пословања и локалног 

туризма; услуге привременог ангажовања радне снаге; 

услуге придобијања потенцијалних клијената; услуге 

придобијања потрошача, телефоном или лично; услуге 

пријављивања пореза; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; услуге прикупљања података 

за тржишна истраживања; услуге припремања пореза и 

консултантске услуге; услуге продаје гардеробе преко 

интернет продавница; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке преко 
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интернет продавница; услуге продаје путем лицитације; 

услуге продаје унапред снимљених музичких и видео 

садржаја који се могу преузети преко интернет 

продавнице; услуге продајних аутомата; услуге 

промотивне продаје; услуге промотивне продаје на 

терминалима за продају, за друге; услуге промотивне 

продаје производа; услуге промотивне продаје ради 

подстицања потенцијалних купаца да купују производе 

других; услуге промотивног маркетинга; услуге 

промоције извоза; услуге проналажења посла; услуге 

процене бренда; услуге процењивања тржишта; услуге 

пружања пословних информација и пословног 

истраживања; услуге распоређивања стажиста; услуге 

регистрације аутомобила; услуге регистрације возила и 

преноса власништва; услуге регистрације враћања 

кључева; услуге регрутовања и управљања људским 

ресурсима; услуге регрутовања радне снаге; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге рекламирања преко 

интернета; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности из области социјалне заштите; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

болестима; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности о друштвеним питањима; услуге рекламирања 

ради подизања свести јавности о медицинским 

питањима; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности о питањима која се тичу животне средине; 

услуге рекламирања у штампи; услуге рекламних 

агенција; услуге руковођења продајом; услуге 

руковођења трговачких сајмова; услуге саветовања за 

запошљавање; услуге саветовања из области одабира 

будуће каријере; услуге саветовања из области 

планирања каријере; услуге саветовања из области 

привреде у вези са маркетиншким активностима и 

покретањем нових производа; услуге саветовања у вези 

са маркетингом; услуге саветовања у вези са набавком 

робе и услуга; услуге саветовања у вези са 

припремањем и спровођењем пословних трансакција; 

услуге саветовања у вези са рекламирањем и 

пословним управљањем; услуге састављања пословних 

анализа; услуге служби за запошљавање младих које се 

односе на програм међународне културне размене 

студената; услуге служби за запошљавање у вези са 

запошљавањем лекара и медицинских сестара; услуге 

статистичке анализе и извештавања за пословне сврхе; 

услуге стварања бренда; услуге стратегије брендирања; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонске 

добродошлице за трећа лица; услуге телефонских 

централа; услуге телефонског именика; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге телефонског оператера; услуге тражења 

квалификованих кадрова [услуге "хеадхунтинг"-а]; 

услуге транскрипције у области медицине 

[канцеларијски послови]; услуге тржишног 

истраживања које се односе на лојалност потрошача; 

услуге тржишног истраживања које се односе на 

навике у коришћењу интернета; услуге уметничких 

галерија у маркетиншке сврхе; услуге уметничких 

галерија у пословне или маркетиншке сврхе; услуге 

уметничких галерија у пословне сврхе; услуге 

упоредне процене за потребе управљања 

пословањем; услуге упоређивања приликом 

куповине; услуге управљања ланцем снабдевања; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге управљања пословним 

процесом; услуге уређења и аранжирања излога; 

услуге уређења излога малопродајних продавница; 

услуге усклађивања одговарајуће особе за одређени 

посао; услуге фотокопирања; учествовање у онлајн 

аукцијама за потребе других; фактурисање; 

финансијска ревизија; форензичко рачуноводство; 

циљни маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1753 (220) 26.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; производи од 

дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(210) Ж- 2022-1754 (220) 26.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) ACTIAL FARMACEUTICA SRL , VIALE 

SHAKESPEARE 47, 00144 ROMA, IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  
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(511) 5  фармацеутски препарати; ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететске супстанце 

прилагођене ветеринарској употреби; млечне 

формуле за бебе; дијететски додаци за људе које 

нису за медицинску употребу; дијететски додаци за 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба; зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; хербициди; фунгициди; ферменти за 

медицинску или ветеринарску употребу; млечни 

ферменти за фармацеутску употребу; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја узрокованих 

бактеријама; фармацеутски препарати за превенцију 

поремећаја узрокованих бактеријама; пробиотски 

препарати за медицинску употребу који помажу у 

одржавању природне равнотеже флоре у 

дигестивном систему; пробиотске бактеријске 

формулације за медицинску употребу; 

бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу; имунотерапеутски агенси за 

бактеријске инфекције; додаци исхрани; дијететски и 

нутритивни суплементи.  
 

(210) Ж- 2022-1758 (220) 23.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Миа Попић, Рајка од Расине 003/9,  

11000, Београд, RS 

(740) Бојан Мирковић, адвокат, Стражиловска 4/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 20.07.02; 20.07.05; 26.04.06; 26.04.09; 26.07.25; 

26.11.12; 27.05.01; 29.01.06  

(591) бела, сива, плава, црвене, љубичаста.   

(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1761 (220) 27.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo 

Park, California 94025, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

(540) 

REELS 

(511) 45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-1765 (220) 27.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Educons Univerzitet , Војводе Путника 87, 

21208, Сремска Каменица, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 03.07.24; 11.03.18; 18.05.06; 27.05.01; 

27.05.17  

(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

пружање услуга у области образовања.  
 

(210) Ж- 2022-1769 (220) 28.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) INGREDIA, 51, AVENUE FERNAND 

LOBBEDEZ, 62000 ARRAS, FR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.17; 26.04.18; 27.01.06; 27.05.01; 

27.07.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, плава, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; ветеринарски 

производи; дијететска храна за медицинску 

употребу; дијететска храна за ветеринарску 

употребу; храна за бебе; додаци исхрани.  

29  желеји; джемови; компоти; јаја, млеко и млечни 

производи.  
 

(210) Ж- 2022-1770 (220) 28.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 
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(731) INGREDIA, 51, AVENUE FERNAND 

LOBBEDEZ, 62000 ARRAS, FR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.11.06; 26.11.12; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) цревна, розе, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; ветеринарски 

производи; хигијенски производи за медицинску 

употребу; дијететске супстанце за медицинску 

употребу; додаци исхрани; нутриционистички додаци 

исхрани; храна за бебе и млеко за бебе,одојчад; 

дијететска пића за медицинску употребу.  

29  млеко; млечни производи; млечни производи и 

замене за млечне производе; пића на бази млека; 

напици од млека у којима млеко преовлађује.  
 

(210) Ж- 2022-1771 (220) 29.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, 

Helfensteinstr. 47, 73342, Bad Ditzenbach, DE 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

SANCT BERNHARD 

(511) 3  сапуни; парфимерија; етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; средства за чишћење 

зуба; козметика за животиње, посебно козметика, 

производи за зубну хигијену (за немедицинске 

сврхе), сапуни, шампони, средства за чишћење зуба.  

5  фармацеутски препарати и производи за 

здравствену заштиту; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, дијететске 

супстанце за друге немедицинске сврхе на бази 

витамина, минерала, микроелемената; додаци 

исхрани; фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинске намене; 

дијететске намирнице и супстанце за медицинске и 

ветеринарске намене; дијететски суплементи за 

животиње; средства за дезинфекцију; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди; 

биље за медицинску употребу и биљни лекови; 

витамински препарати за животиње.  

29  дијететске супстанце на бази протеина.  

30  чај; дијететске супстанце на бази угљених 

хидрата и влакана.  

31  храна за животиње укључујући храну за домаће 

животиње; допунска прехрана; пића за кућне 

љубимце; коске за жвакање.  

32  безалкохолна пића, воћна пића и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1773 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Imiracle (HK) Limited, 19H MAXGRAND 

PLAZA NO.3 TAI YAU ST SAN PO KONG KLN, 

HONG KONG, HK 

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

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.06; 26.11.03; 

26.11.12; 27.05.01  

(511) 34  дуван; цигарете које садрже замену дувана, 

које нису за медицинску употребу; електронске 

цигарете; течни раствори за електричне цигарете; 

цигарете са филтером; орални испаривачи за пушаче; 

упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; цигарете; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; патроне за електронске 

цигарете; уређаји за загревање дувана ради 

инхалације; луле за електронске цигарете; кутије за 

цигарете, табакере; цигаре; траве за пушење; 

електронске цигаре; торбице за електронске 

цигарете; заменски резервни делови и структурни 

делови за електронске цигарете; распршивачи за 

електронске цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1774 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE 

CO., LTD., NO.36, LONGYING ROAD, PANYU 

DISTRICT, GUANGZHOU, CN 

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

(540) 
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(531) 07.03.11; 24.15.21; 26.03.23; 26.04.04; 26.04.24; 

26.07.15; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела  

(511) 7  машине за индустрију батерија; машине за 

пресовање батеријских језгара; карбуратори; 

радијатори [хладњаци] за аутомобилске моторе; 

стартери за моторе и машине; клипови [делови 

машина и мотора]; амортизери за машине; лежајеви 

за возила; ублаживачи удара [делови машина]; 

инсталације за прање возила.  

9  софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или који се могу 

преузимати; биометријске личне карте; 

упозоравајући троуглови за возила; апарати за 

сателитску навигацију; антене; навигациони апарати 

за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; ауто-радио; уређаји за глобално 

позиционирајући систем [гпс]; кутије за звучнике; 

црне кутије [за снимање података]; видео рекордери; 

апарати за проверу брзине возила; мерачи 

километраже за возила; симулатори управљања и 

контроле возила; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; материјали за електричне 

водове [жице, каблови]; апарати за гашење ватре; 

станице за пуњење електричних возила; батерије, 

електричне, за возила; батерије, електричне.  

12  возила са даљинским управљачем, која нису 

играчке; возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; кола; каросерије аутомобила; 

ублаживачи удара за аутомобиле; кочионе плочице 

за аутомобиле; аутомобилске гуме; електрична 

возила; аутомобили без возача [аутономни 

аутомобили]; камп возила; самовозећа возила; 

шасије за аутомобиле; кутије мењача за копнена 

возила; квачила за сувоземна возила; мотори за 

мотоцикле; мотори за управљање сувоземним 

возилима; млазни мотори за сувоземна возила; 

поклопци мотора возила; волани за возила; затварачи 

за резервоаре горива на возилима; мотоцикли; 

браници за аутомобиле; ваздушни јастуци 

[сигурносни делови за аутомобиле]; шкољке за 

возила; мотори за сувоземна возила; бицикли; 

самобалансирајући скутери са управљачем; гуме за 

точкове возила; возила за кретање по ваздуху; возила 

за кретање по води; наслон за главу за седишта у 

возилима; сигурносна седишта за децу, за возила; 

тапацирунзи за возила; ветробранска стакла.  

35  презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; оглашавање; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

телемаркетинга; маркетинг; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; услуге 

продаје путем лицитације; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; тражење 

спонзорства; промоција продаје за друге; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и услуга 

за друге пословне субјекте].  

37  обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; одржавање возила; прање 

возила; услуге сервисних станица за возила 

[бензинских пумпи]; подмазивање возила; пуњење 

батерија за возила; одржавање и поправка моторних 

возила; пуњење електричних возила; одржавање и 

поправка авиона; услуге поправке возила у квару; 

заштита од корозије; протектирање гума; 

балансирање гума; вулканизација гума [поправка]; 

уградња и поправка противпровалних аларма.  
 

(210) Ж- 2022-1776 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Vertigoheel 

(511) 5  ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за ветеринарску употребу; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дијететски препарати прилагођени за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

ветеринарску употребу; храна за бебе; додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали 

за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1777 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Lymphomyosot 

(511) 5  ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; 
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биолошки препарати за ветеринарску употребу; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дијететски препарати прилагођени за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

ветеринарску употребу; храна за бебе; додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали 

за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1778 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

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

(540) 

Traumeel 

(511) 3  козметика; препарати за негу коже; 

препарати за чишћење и препарати за парфемисање 

ваздуха; препарати за негу животиња; козметика за 

животиње; етерична уља и ароматични екстракти; 

препарати за чишћење тела и козметичку негу; 

парфимерија и мириси; препарати за оралну 

хигијену; препарати од алое вере за козметичке 

сврхе; масти за козметичке сврхе; козметика и 

козметички препарати; природна козметика; лепак за 

козметичке сврхе; масти за козметичку употребу; 

производи за негу беба (немедицински ); козметички 

комплети; сапун.  

5   ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за ветеринарску употребу; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дијететски препарати прилагођени за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

ветеринарску употребу; храна за бебе; додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали 

за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1779 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

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

(540) 

Heel 

(511) 3  козметика; препарати за негу коже; препарати за 

чишћење и препарати за парфемисање ваздуха; 

препарати за негу животиња; козметика за животиње; 

етерична уља и ароматични екстракти; препарати за 

чишћење тела и козметичку негу; парфимерија и 

мириси; препарати за оралну хигијену; препарати од 

алое вере за козметичке сврхе; масти за козметичке 

сврхе; козметика и козметички препарати; природна 

козметика; лепак за козметичке сврхе; масти за 

козметичку употребу; производи за негу беба 

(немедицински ); козметички комплети; сапун.  

5   ветеринарски препарати; фармацеутски и природни 

лекови; лекови за ветеринарску употребу; хомеопатски 

фармацеутски препарати; хомеопатски суплементи; 

хомеопатске антиинфламаторне масти; биолошки 

препарати за медицинску употребу; биолошки 

препарати за ветеринарску употребу; хигијенски 

препарати за медицинску употребу; дијететска храна 

прилагођена за медицинске сврхе; дијететски препарати 

прилагођени за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за ветеринарску употребу; храна 

за бебе; додаци исхрани за људе и животиње; фластери, 

материјали за превијање; завоји, медицински; материјал 

за пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  

44  фармацеутске услуге; фармацеутски савети; 

услуге саветовања и информација које се пружају 

путем интернета у вези са фармацеутским 

производима, људском хигијеном и негом лепоте; 

медицинским услугама; услугама здравствене 

заштите животиња; хигијене и неге лепоте; услугама 

здравствене заштите животиња.  
 

(210) Ж- 2022-1782 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) TECNIFAR – INDÚSTRIA TÉCNICA 

FARMACÊUTICA, S. A., Rua José da Costa Pedreira, 

Nº 11 B, Torre Sul, 1750-130 Lisboa, PT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

DIPLEKSIL 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

дијететски додаци за људе и животиње.  
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(210) Ж- 2022-1783 (220) 30.09.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080 Земун, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.09; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 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.  

34  дуван; дуван за замотавање; производи од дувана; 

дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  
 

(210) Ж- 2022-1784 (220) 03.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Удружење грађана Србија Центар, Стојана 

Протића 48, 11000, Београд, RS 

(740) др Гавриловић М. Слободан, Бирчанинова 

8/ИИИ, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава  

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

беџеви са именом [канцеларијски прибор]; 

бележнице, нотеси; билтени; блокови [канцеларијски 

материјал]; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; дописнице, разгледнице; 

држачи страница књига; етикете од папира или 

картона; жигови [печати]; заставе од папира; 

заштитне корице за књиге; календари; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

картон; каталози; коверте; корице [канцеларијски 

материјал]; кошуљице за списе; кутије за оловке; 

књиге; књижице; летци, флајери; магазини 

[периодични]; материјал за обуку [изузев апарата]; 

музичке честитке, разгледнице; налепнице 

[канцеларијски прибор]; налив пера и хемијске 

оловке [канцеларијски прибор]; натписи од папира 

или картона; новине; обележивачи за књиге; оловке; 

омотачи за флаше од картона или папира; папир; 

папир за паковање; папирне или картонске кутије; 

папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; периодичне публикације; 

подметачи од папира; портрети; постери; 

приручници; проспекти; свеске; слике; транспаренти 

[банери] од папира; украсне папирне заставице; 

улазнице; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампани]; честитке, разгледнице; школска опрема 

[свеске и прибор за писање]; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [вискока 

штампа]; штампани роковници.  

35  ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; дистрибуција рекламног материјала; 

економске прогнозе; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; маркетинг; маркетиншка истраживања; 

непосредно оглашавање путем поште; обрада текста; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање на 

отвореном; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; презентација робе; прикупљање 

статистичких података; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; професионалне пословне консултације; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; пружање пословних информација; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; секретарске услуге; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге односа са медијима; услуге 

односа са јавношћу; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења 
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конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге претплате на новине за 

друге; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; циљни маркетинг.  

41  академије [образовне]; дистрибуција филмова; 

електронско издаваштво; издавање књига; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; испити из 

области образовања; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

обука [тренирање]; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; подучавање; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

пренос знања и искуства [обучавање]; припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање услуга у области 

образовања; услуге музеја [презентације, изложбе]; 

услуге пружања обуке; учење на даљину.  
 

(210) Ж- 2022-1787 (220) 04.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS32LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.04; 24.17.25; 25.03.03; 26.11.01; 

26.11.12; 29.01.11  

(591) бакарна  

(511) 9  пуњачи батерија за употребу с електронским 

цигаретама; пуњачи батерија за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; усб пуњачи за 

електронске цигарете; усб пуњачи за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана; ауто 

пуњачи за електронске цигарете; ауто пуњачи за 

уређаје који се користе за загревање дувана; 

електронски уређаји и апарати за пуњење и ношење 

електронских цигарета; електронски уређаји и 

апарати за пуњење и ношење уређаја који се користе 

за загревање дувана; преносиви пуњачи за преносиве 

вапоризаторе на батерије као што су електронске 

цигарете, бездимни испаривачи и уређаји који се 

користе за загревање дувана; фирмвер и софтвер за 

електронске цигарете, бездимне вапоризаторе и 

уређаје који се користе за загревање дувана.  

34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван намењене за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-1788 (220) 04.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) PROINTER SISTEM DOO BEOGRAD-

PALILULA, Дунавска б.б., 11060, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, црвена  

(511) 35  oглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

административне услуге које се односе на пословне 

трансакције и финансијске извештаје, на пример, 

рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију 

пословања и финансија, пословне процене, услуге 

обрачуна и пријављивања пореза.  

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; софтвер као услугу (SaaS); 

платформа као услугу (PaaS).   
 

(210) Ж- 2022-1789 (220) 04.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 
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(740) Јасмина Ј. Микић, адвокат, Милутина Бојића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(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 аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

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 

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- 2022-1790 (220) 04.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 
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(731) HORUS WEAR d.o.o., Краља Милана 22-24, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 28.05.00  

(511) 24  банери од текстила; вунене тканине; 

еластична тканина за одећу; еластичне тканине; 

еластичне чарапе; еластични ткани материјал; 

етикете од платна које се наносе пеглањем; етикете 

од текстила; етикете од текстила које се пришивају 

на одећу; заставе од текстила или пластике; 

заставице од тканине; плетена или неплетена 

тканина од текстила; плетене тканине; плетени 

материјали од вунене пређе; плетени материјали од 

памучне пређе; плетени материјали од пређе са 

хемијским влакнима; плетени материјали од свилене 

пређе; поставе [текстилне]; рекламне заставице од 

тканине; текстилни материјал; текстилни материјали 

за израду одеће; тканине за текстилну употребу; 

тканине израђене од синтетичких материјала; 

тканине које се лепе топлим поступком; тканине од 

полиестера; тканине од полусинтетичких влакана; 

тканине од синтетичких влакана; тканине са 

имитацијом животињске коже; украсне заставице од 

текстила или пластике; штампани текстилни 

материјали.  

25  блузе; блузе, кошуље; блузе са дугим рукавима; 

блузе са кратким рукавима; водоотпорна обућа; 

водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна 

одећа; водоотпорна спољашна одећа; водоотпорне 

панталоне [панталоне]; водоотпорне ципеле; 

водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; вунена 

одећа; вунени џемпери; вунени шалови; горњи 

делови одеће за децу; горњи делови одеће за жене; 

горњи делови одеће за мушкарце; горњи делови 

одеће за одрасле; горњи делови тренерке; горњи 

делови тренерки; готова, конфекцијска одећа; дечије 

панталоне; доњи делови одеће за децу; доњи делови 

одеће за жене; доњи делови одеће за мушкарце; доњи 

делови одеће за одрасле; доњи делови одеће [одећа]; 

доњи делови тренерке; дресеви за фудбал; дресови 

без рукава; дресови [одећа]; држачи панталона 

[трегери]; дугачки доњи веш; дуге гаће; женска 

обућа; женске панталоне; зимске јакне; зимске 

рукавице; зимске чизме; зимски капути; зштитне 

панталоне; јакне за мотоциклисте; јакне за 

пешачење; јакне за планинарење; јакне за сафари; 

јакне које рефлектују светлост; јакне од вештачког 

крзна; јакне [одећа]; јакне од овчје коже; јакне 

отпорне на ветар; јакне отпорне на временске услове; 

јакне са два лица; јакне са дугим рукавима; кабанице; 

кабанице [одећа]; каишеви за струк [одећа]; каишеви 

[одећа]; каишеви од тканине [одећа]; каки панталоне 

[одећа]; камуфлажне панталоне; капе; капе са 

штитником.комбинезони; кожна одела; кожне јакне; 

комбинезони [одећа]; комплети [одећа]; кошуље за 

мушкарце; кошуље за одрасле; кратке панталоне; 

кратке панталоне бермуде; крзнене јакне; ловачке 

јакне; ловачке панталоне; ловачке чизме; ловачки 

прслуци; мајице; мајице за трчање; мајице кратких 

рукава са штампом; мајице [одећа]; мајице са 

крагнама; мајице са кратким рукавима; мајице са 

штампом; мараме за главу; мараме, шалови; мушка и 

женска обућа; мушка одела; мушке панталоне; 

непромочиве јакне и панталоне; непромочиве 

панталоне; одећа за девојчице; одећа за децу; одећа 

за дечаке; одећа за жене; одећа за купање; одећа за 

мотоциклисте; одећа за мушкарце; одећа за 

мушкарце, жене и децу; одећа за плажу; одећа за 

спавање; одећа од вештачког крзна; одећа од коже; 

опрема за кишу; панталоне; панталоне за одрасле; 

панталоне за пешачење; панталоне за планинарење; 

панталоне за сваки дан; панталоне за снег; панталоне 

отпорне на временске услове; панталоне са великим 

џеповима; патике; ролке-џемпери; рукавице без 

прстију; рукавице за бициклисте; рукавице за возаче; 

рукавице за јахање; рукавице за мотоциклисте; 

рукавице за скијање; рукавице [одећа]; спортске 

мајице, дресови; тренерке за мушкарце; тренерке за 

одрасле; чарапе које упијају зној; чарапе против 

знојења; чизме за снег; џемпери; џемпери за жене; 

џемпери за мушкарце; џемпери за одрасле; шалови; 

шалови, мараме; шортсеви.  

42  графички дизајн; графички дизајн посредством 

рачунара; графички дизајн промотивног материјала; 

дизајн анимација; дизајн графичке илустрације; 

дизајн и развој производа; дизајнирање додатака 

одећи; дизајнирање одеће; дизајнирањње одеће; 

индустријски и графички дизајн; модни дизајн; 

пружање информација о услугама модног дизајна; 

пружање услуге контроле квалитета; развој 

производа; тестирање текстила; услуге графичког 

дизајна; услуге дизајна; услуге дизајна које се односе 

на штампани материјал; услуге дизајна у 

малопродаји; услуге дизајнирања паковања.  
 

(210) Ж- 2022-1801 (220) 06.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 
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(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Сегедински 

пут бр. 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Gasillex 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-1842 (220) 14.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) Univar Solutions B.V., Schouwburgplein 30-34, 

3012 CL , Rotterdam, NL 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 5  лекови; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1843 (220) 14.10.2022. 

 (442) 31.10.2022. 

(731) "INNVENTA PHARM" Društvo sa 

ograničenom odgovornošću, Шуматовачка 36,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.09.2022. - 15.10.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/1691 промењена је у Mascom EC doo 

Beograd, Косовска 26/IV/419, RS and Tin drum music 

doo Beograd, Косовска 26/IV/419, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1631 промењена је у Бранко Бабић, Булевар 

ослобођења 137, 11000 Београд, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1368 извршен је 

пренос на RIBELLA FOODS DOO , Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1591 извршен је 

пренос на BAKA PRASE DOO BEOGRAD-

PALILULA, Приморска 29, Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 83137 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-166 (220) 04.02.2022. 

 (151) 16.09.2022. 

(732) INTEGRAL ENERGY DOO NOVI 

BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 10Ж, 11070, 

Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) Црна, бела  

(511) Кл. 34:  дуван и замена за дуван; производи на 

бази дувана које треба загрејати; цигарете које 

садрже замену дувана, које нису за медицинску 

употребу; бездимне цигарете; електронске цигарете; 

течност за електронске цигарете; артикли за пушаче.  
 

(111) 83138 (181) 23.03.2032. 

(210) Ж- 2022-521 (220) 23.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) MIZAN LINE DOO, Херцеговачка 234, 36300, 

Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 25:  одећа за мушкарце, жене и децу; 

спортска одећа за загревање, одећа за трчање, 

тренерке, опрема за џогинг; женске блузе изједна са 

гаћицама, трикои, хулахопке, дечија одећа за игру, 

одећа за купање и плажу, панталоне фармерице, 

џинс, спортске гаћице, гимнастичке гаћице, блузе, 

сакои; спортски сакои, кошуље, спортске мајице, т-

мајице са кратким рукавима, плетене мајице, поло 

мајице, пуловери, џемпери, прслуци, мајице-

поткошуље без рукава, блејзери, радни комбинезони, 

униформе: одећа за игру, јакне, зимски капути, 

ветровке, кожне јакне, сукње, хаљине, траке за чело, 

делови одеће који се носе око врата, кравате, ешарпе, 

мараме за око врата, шалови, одећа за спавање, 

спаваћице, пижаме, одећа за кишу, рукавице, кућна 

одећа, доње рубље, слип-гаћице, гаће, мушке гаћице, 

чарапе, кратке чарапе; покривачи за главу, шешири, 

капе, штитници, капуљаче, беретке.  
 

(111) 83139 (181) 23.03.2032. 

(210) Ж- 2022-523 (220) 23.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

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

21000, Нови Сад, RS 

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

21000, Нови Сад 

(540) 

Hipokratija 

(511) Кл. 35:  компјутерско управљање подацима; 

пружање пословних информација; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба или  услуга; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне и рекламне 

сврхе; прикупљање статистичких података.  

Кл. 38:  пренос података и слика посредством 

рачунара; слање порука; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пружање услуга 

онлајн форума; стриминг (проток) података; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

електронске поште; услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге); обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама; 

пренос дигиталних датотека; пренос видео садржаја 

на захтев.  

Кл. 42:  обезбеђивање алата за претраживање 

(претраживача) на интернету; софтвер у виду 

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

рачунарских платформи; рачунарство у облаку; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера.  
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(111) 83140 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-524 (220) 24.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI 

& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON 

ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

EIDON , Amarousiou – Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

CLINEA 

(511) Кл. 3:  уља за сунчање; козметика; лосион за 

сунчање; гелови за сунчање; креме за сунчање; 

препарати за сунчање са заштитним фактором; креме и 

лосиони за сунчање; крема за заштиту од сунца; лосиони 

за заштиту од сунца; препарати за заштиту од сунца у 

стику; водоотпорни препарати за сунчање са заштитним 

фактором; креме за негу коже после сунчања; 

хидратантне креме за негу коже после сунчања; лосиони 

за негу коже после сунчања; спрејеви са минералном 

водом за козметичке сврхе; уље за сунчање [козметика]; 

парфеми; сапуни; течни сапуни; шминка за лице; крема 

за негу предела око очију; крема за негу усана; креме за 

лице за козметичку употребу; лосион за тонирање, за 

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

гелови за туширање; пене за купање; лосиони за тело; 

емулзије за тело; крема за тело; хидратантни лосион за 

тело [козметички препарати]; пилинг за тело; уља за тело 

и лице; креме за руке; серум за лице за козметичку 

употребу; немедицински серуми за кожу; серуми за 

лепоту; хидратантни препарати; хидратантне креме за 

лице [козметички препарати]; маске за хидратацију 

коже; хидратантне креме против старења; хидратантне 

креме против старења које се користе као козметички 

препарати; хидратантни препарти за негу коже; 

препарати за уклањање шминке; креме за скидање 

шминке; гелови за скидање шминке; лосиони за скидање 

шминке; млеко за скидање шминке; марамице 

импрегниране препаратима за скидање шминке; маске за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

импрегниране средствима за чишћење за употребу на 

лицу; дезодоранси и антиперспиранти; козметички 

препарати за мршављење; коректори за ситне боре и 

боре; козметички пилинг за тело; пилинг за лице 

[козметички препарати]; пилинг за уклањање одумрлих 

ћелија за козметичке сврхе; маске за лице.  
 

(111) 83141 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-525 (220) 24.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI 

& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON 

ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

EIDON , Amarousiou – Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

(511) Кл. 3:  уља за сунчање; козметика; лосион за 

сунчање; гелови за сунчање; креме за сунчање; 

препарати за сунчање са заштитним фактором; креме и 

лосиони за сунчање; крема за заштиту од сунца; 

лосиони за заштиту од сунца; препарати за заштиту од 

сунца у стику; водоотпорни препарати за сунчање са 

заштитним фактором; креме за негу коже после 

сунчања; хидратантне креме за негу коже после 

сунчања; лосиони за негу коже после сунчања; спрејеви 

са минералном водом за козметичке сврхе; уље за 

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

шминка за лице; крема за негу предела око очију; крема 

за негу усана; креме за лице за козметичку употребу; 

лосион за тонирање, за лице, тело и руке; паковања за 

лице; креме за туширање; гелови за туширање; пене за 

купање; лосиони за тело; емулзије за тело; крема за 

тело; хидратантни лосион за тело [козметички 

препарати]; пилинг за тело; уља за тело и лице; креме 

за руке; серум за лице за козметичку употребу; 

немедицински серуми за кожу; серуми за лепоту; 

хидратантни препарати; хидратантне креме за лице 

[козметички препарати]; маске за хидратацију коже; 

хидратантне креме против старења; хидратантне креме 

против старења које се користе као козметички 

препарати; хидратантни препарти за негу коже; 

препарати за уклањање шминке; креме за скидање 

шминке; гелови за скидање шминке; лосиони за 

скидање шминке; млеко за скидање шминке; марамице 

импрегниране препаратима за скидање шминке; маске 

за чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

импрегниране средствима за чишћење за употребу на 

лицу; дезодоранси и антиперспиранти; козметички 

препарати за мршављење; коректори за ситне боре и 

боре; козметички пилинг за тело; пилинг за лице 

[козметички препарати]; пилинг за уклањање одумрлих 

ћелија за козметичке сврхе; маске за лице.  
 

(111) 83142 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-526 (220) 24.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 
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(732) Иван Зечевић and Душан Пушоњић, 

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

Фабрисова 9, 11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

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

(511) Кл. 3:  течност за чишћење и дезинфекцију 

стоматолошких акрилних протеза.  

Кл. 5:  стоматолошки абразиви, лепкови за протезе, 

алдехиди за фармацеутску употребу, фармацеутски 

препарати, детердженти за медицинску употребу, 

декокти, увари за фармацеутску употребу, материјал 

за пуњење зуба, материјали за узимање отисака зуба, 

зубарски лак, зубарска мастика, порцелан за зубне 

протезе, препарати за олакшање раста зуба, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

магнезијум за фармацеутску употребу, вода 

матичњака за фармацеутску употребу, естри за 

фармацеутску употребу, кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу, зубни амалгами од злата, 

пектин за фармацеутску употребу.  

Кл. 44:  зубарске услуге.  
 

(111) 83143 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-527 (220) 24.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Иван Зечевић and Душан Пушоњић, 

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

Фабрисова 9, 11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Sian 

(511) Кл. 3:  течност за чишћење и дезинфекцију 

стоматолошких акрилних протеза.  

Кл. 5:  стоматолошки абразиви, лепкови за протезе, 

алдехиди за фармацеутску употребу, фармацеутски 

препарати, детердженти за медицинску употребу 

декокти, увари за фармацеутску употребу, материјал 

за пуњење зуба, материјали за узимање отисака зуба, 

зубарски лак, зубарска мастика, порцелан за зубне 

протезе, препарати за олакшање раста зуба, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

магнезијум за фармацеутску употребу, вода 

матичњака за фармацеутску употребу, естри за 

фармацеутску употребу, кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу, зубни амалгами од злата, 

пектин за фармацеутску употребу.  

Кл. 44:  зубарске услуге.  
 

(111) 83144 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-529 (220) 24.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) DIGIT DOO BEOGRAD, Миленка Веснића 3, 

Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.24  

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

(511) Кл. 37:  инсталација, одржавање и поправка 

рачунарске опреме.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; саветовање у 

области рачунарског софтвера; сулуге софтверског 

инжињеринга за обраду података.  
 

(111) 83145 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-614 (220) 04.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Vemax Pharma d.o.o. Beograd-Voždovac  , 

Мосорска 9, 11000, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 19.13.21; 24.13.14; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01 

(591) црвена, наранџаста  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба.  

Кл. 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.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
 

(111) 83146 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-643 (220) 05.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, New  

York 10022, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

MAX WHITE PURPLE REVEAL 

(511) Кл. 3:  немедицинска паста за зубе.  
 

(111) 83147 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-663 (220) 12.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 26.11.06; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04  

(591) светло плава, плава  

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 83148 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2124 (220) 06.12.2021. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) ДОМ ЗДРАВЉА MEDIGROUP ДР РИСТИЋ, 

Париске комуне 26, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12  

(591) тиркизна, сива  

(511) Кл. 39:  aмбалажирање и складиштење робе и 

пакета; амбалажирање предмета за превоз; 

амбалажирање робе за продају; достава докумената; 

изнајмљивање гаража; компјутеризовани пренос 

информационих услуга; консултантске услуге које се 

односе на складиштење и превоз робе; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; складиштење робе; превоз лица и робе; 

превоз амбулантним колима.   

Кл. 44:  акушерске и гинеколошке услуге; амбулантна 

медицинска нега; гинеколошке услуге; естетска и 

пластична хирургија; здравствена нега; изнајмљивање 

медицинске опреме; киропрактика, физиотерапија, 

акупунктура, остеопатија, спортска медицина, масажа и 

парамедицинске услуге; козметичке услуге за негу 

тела; консултантске услуге у подручју исхране; 

медицинска помоћ; медицинска нега; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; медицинске и 

здравствене услуге; медицинске консултације; 

медицинске услуге; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви, крви из 

пупчане врпце, људских ћелија, матичних ћелија и 

коштане сржи; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људске крви; медицинске 

услуге у области лечења хроничних болова; 

медицинско саветовање; нега болесника; терапеутске 

услуге; услуге лекарских прегледа; услуге медицинских 

анализа за потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; прикупљање и чување људске крви.   
 

(111) 83149 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-589 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Бекамент предузеће за инжењеринг, промет 

и услуге ДОО , Устаничка 128а, 11010, Београд, RS 

(740) Адвокат Владимир К. Димитријевић, Адмирала 

Гепрата 7, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.16; 26.01.24; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01 
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(511) Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и 

услуге остраживања и пројектовања у вези са њима; 

услуге индустријских анализа, индустријског 

истраживања и индустријског дизајна; услуге 

контроле квалитета и аутентификације; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 83150 (181) 17.01.2032. 

(210) Ж- 2022-49 (220) 17.01.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) TIJANA VIDOJEVIĆ PR FE JUVELIRNICA, 

Земунска 22/22, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02  

(591) златна  

(511) Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти; накит, укључујући 

имитацију накита, на пример, бижутерију; дугмад за 

манжетне, игле за кравате, копче за кравате; прстенове за 

кључеве, ланчиће за кључеве и привеске за њих; 

привеске за накит; кутије за накит; саставне делове за 

накит, часовнике и сатове, на пример, копче и перле за 

накит, механизме за часовнике и сатове, казаљке за 

зидне сатове, опруге за сатове, стакла за сатове.  

Кл. 26:  дугмад; украси за косу.  
 

(111) 83151 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-592 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP 

Amsterdam, NL 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 03.01.25; 09.07.25; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи; чоколада; 

пекарски производи; слаткиши (бомбоне), 

чоколадице и жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; 

желе зрна; лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, 

сладоледи, смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; 

колачићи; тако чипс; кукурузни чипс; чипс 

(производи од житарица); кокице; пецива, торте, 

тартови и бисквити (колачићи); палачинке; пица; 

сендвичи; шећери, природни заслађивачи, слатки 

премази и пунила, со, зачини, ароме и зачински 

прилози (кондименти); кафа, чајеви и какао и њихове 

замене.  

Кл. 35:  велепродајне услуге у вези са бомбонама, 

колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама, 

ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима 

и колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, 

чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне), 

чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, 

сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима; 

малопродајне услуге у вези са бомбонама, 

слаткишима, чоколадицама, кексима, чипсом, 

кокицама, жвакаћим гумама, ледом, маршмелоима 

(слаткиши од слеза), десертима и колачима; 

малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, 

чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне), 

чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледом, 

смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге онлајн 

малопродаје у вези са бомбонама, слаткишима, 

чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим 

гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), 

десертима и колачима; услуге онлајн малопродаје у 

вези са пекарским производима, кондиторским 

производима, чоколадом, десертима, слаткишима 

(бомбоне), чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, 

сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима; 

услуге организовања трговачких трансакција и 

услуге информисања потрошача; услуге оглашавања, 

маркетинга и промоције; услуге пословне 

асистенције, услуге управљања и административне 

услуге; услуге пословног саветовања; услуге 

пословног менаџмента за продавнице; услуге 

маркетинга; услуге маркетинга производа; услуге 

пословног саветовања и консултација у вези са 

франшизама; услуге пружања асистенције (пословне) 

у оснивању франшиза; услуге пружања асистенције 

(пословне) у раду франшиза; услуге аистенције у 

управљању франшизним комерцијалним пословним 

менаџментом; услуге пословног саветовања у вези са 

оснивањем и радом франшиза; услуге 

администрације у пословима везаним за франшизе; 

услуге везане за технологију, промоцију и познавање 
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робе; услуге везане за технологију, промоцију и 

познавање производа; услуге комерцијалног 

информисања и саветовања  потрошаче (кориснички 

сервис); услуге уређења излога малопродајних 

објеката; услуге презентације производа и услуге 

излагања производа; услуге управљања људским 

ресурсима; услуге кадровског менаџмента; услуге 

увоза и извоза; услуге асистенције у 

комерцијализацији производа, у оквиру уговора о 

франшизи.  
 

(111) 83152 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-590 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP 

Amsterdam, NL 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.25; 09.07.25; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи; чоколада; 

пекарски производи; слаткиши (бомбоне), чоколадице 

и жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; желе зрна; 

лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, сладоледи, 

смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; колачићи; 

тако чипс; кукурузни чипс; чипс (производи од 

житарица); кокице; пецива, торте, тартови и бисквити 

(колачићи); палачинке; пица; сендвичи; шећери, 

природни заслађивачи, слатки премази и пунила, со, 

зачини, ароме и зачински прилози (кондименти); 

кафа, чајеви и какао и њихове замене.  

Кл. 35:  велепродајне услуге у вези са бомбонама, 

колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама, 

ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима и 

колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, чоколадом, 

десертима, слаткишима (бомбоне), чоколадицама, 

жвакаћим гумама, ледом, сладоледима, смрзнутим 

јогуртима и сорбеима; малопродајне услуге у вези са 

бомбонама, слаткишима, чоколадицама, кексима, 

чипсом, кокицама, жвакаћим гумама, ледом, 

маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима и 

колачима; малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, чоколадом, 

десертима, слаткишима (бомбоне), чоколадицама, 

жвакаћим гумама, ледом, сладоледом, смрзнутим 

јогуртима и сорбеима; услуге онлајн малопродаје у вези 

са бомбонама, слаткишима, чоколадицама, кексима, 

чипсом, кокицама, жвакаћим гумама, ледом, 

маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима и 

колачима; услуге онлајн малопродаје у вези са 

пекарским производима, кондиторским производима, 

чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне), 

чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледима, 

смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге организовања 

трговачких трансакција и услуге информисања 

потрошача; услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; услуге пословне асистенције, услуге 

управљања и административне услуге; услуге 

пословног саветовања; услуге пословног менаџмента за 

продавнице; услуге маркетинга; услуге маркетинга 

производа; услуге пословног саветовања и 

консултација у вези са франшизама; услуге пружања 

асистенције (пословне) у оснивању франшиза; услуге 

пружања асистенције (пословне) у раду франшиза; 

услуге аистенције у управљању франшизним 

комерцијалним пословним менаџментом; услуге 

пословног саветовања у вези са оснивањем и радом 

франшиза; услуге администрације у пословима везаним 

за франшизе; услуге везане за технологију, промоцију и 

познавање робе; услуге везане за технологију, 

промоцију и познавање производа; услуге 

комерцијалног информисања и саветовања  потрошаче 

(кориснички сервис); услуге уређења излога 

малопродајних објеката; услуге презентације производа 

и услуге излагања производа; услуге управљања 

људским ресурсима; услуге кадровског менаџмента; 

услуге увоза и извоза; услуге асистенције у 

комерцијализацији производа, у оквиру уговора о 

франшизи.  
 

(111) 83153 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-591 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP 

Amsterdam, NL 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

CANDY CAT 

(511) Кл. 30:  кондиторски производи; чоколада; 

пекарски производи; слаткиши (бомбоне), 

чоколадице и жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; 

желе зрна; лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, 

сладоледи, смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; 

колачићи; тако чипс; кукурузни чипс; чипс 

(производи од житарица); кокице; пецива, торте, 

тартови и бисквити (колачићи); палачинке; пица; 

сендвичи; шећери, природни заслађивачи, слатки 

премази и пунила, со, зачини, ароме и зачински 

прилози (кондименти); кафа, чајеви и какао и њихове 

замене.  
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Кл. 35:  велепродајне услуге у вези са бомбонама, 

колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама, 

ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима 

и колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, 

чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне), 

чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, 

сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима; 

малопродајне услуге у вези са бомбонама, 

слаткишима, чоколадицама, кексима, чипсом, 

кокицама, жвакаћим гумама, ледом, маршмелоима 

(слаткиши од слеза), десертима и колачима; 

малопродајне услуге у вези са пекарским 

производима, кондиторским производима, 

чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне), 

чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледом, 

смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге онлајн 

малопродаје у вези са бомбонама, слаткишима, 

чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим 

гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), 

десертима и колачима; услуге онлајн малопродаје у 

вези са пекарским производима, кондиторским 

производима, чоколадом, десертима, слаткишима 

(бомбоне), чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, 

сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге 

организовања трговачких трансакција и услуге 

информисања потрошача; услуге оглашавања, 

маркетинга и промоције; услуге пословне асистенције, 

услуге управљања и административне услуге; услуге 

пословног саветовања; услуге пословног менаџмента 

за продавнице; услуге маркетинга; услуге маркетинга 

производа; услуге пословног саветовања и 

консултација у вези са франшизама; услуге пружања 

асистенције (пословне) у оснивању франшиза; услуге 

пружања асистенције (пословне) у раду франшиза; 

услуге аистенције у управљању франшизним 

комерцијалним пословним менаџментом; услуге 

пословног саветовања у вези са оснивањем и радом 

франшиза; услуге администрације у пословима 

везаним за франшизе; услуге везане за технологију, 

промоцију и познавање робе; услуге везане за 

технологију, промоцију и познавање производа; 

услуге комерцијалног информисања и саветовања  

потрошаче (кориснички сервис); услуге уређења 

излога малопродајних објеката; услуге презентације 

производа и услуге излагања производа; услуге 

управљања људским ресурсима; услуге кадровског 

менаџмента; услуге увоза и извоза; услуге асистенције 

у комерцијализацији производа, у оквиру уговора о 

франшизи.  
 

(111) 83154 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-587 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) LA FANTANA SRL, 8C Garii Obor Street, 

District 2, Bucharest, RO 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 11:  апарати за расхлађену пречишћену 

воду; апарати за воду; стерилизатори воде; танкови 

за воду под притиском; апарати за филтрирање воде; 

апарати за кондиционирање воде; апарати за точење 

расхлађених пића; апарати за прочишћавање воде за 

кућне потребе; апарати за озонизацију воде; апарати 

за хлађење воде; боце за филтрирање воде које се 

продају празне.  

Кл. 32:  воде [пића]; вода за пиће; газирана вода; 

пречишћена вода за пиће; негазирана вода; 

минерална вода [пиће]; флаширана вода за пиће; 

вода обогаћена нутријентима; вода обогаћена 

минералима [напици]; стоне воде.  

Кл. 35:  маркетинг за забавне догађаје; промоција 

посебних догађаја; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; промотивне услуге за забавне 

догађаје; рекламне и маркетиншке услуге које се 

пружају путем блогова; испитивање јавног мњења; 

рекламне, промотивне и маркетиншке услуге; услуге 

односа са јавношћу; презентација робе; услуге 

презентације и излагања робе; услуге изложби и 

сајмова; дистрибуција рекламног, маркетиншког и 

промотивног материјала; саветовање из области 

оглашавања, маркетинга и промотивних активности, 

саветодавне услуге и асистенција; услуге 

малопродаје и велепродаје; изнајмљивање аутомата 

за продају; продаја на јавним аукцијама воде, 

негазиране воде, минерална воде, апарата за воду, 

пластичних чаша, пластичних тањира, пластичних 

флаша, пластичних подметача за чаше, пластичних 

калупа за коцкице леда; онлајн малопродаја воде, 

негазиране воде, минерална воде, апарата за воду, 

пластичних чаша, пластичних шоља, пластичних 

тањира, пластичних флаша, пластичних подметача за 

чаше, пластичних калупа за коцкице леда, 

пластичних чинија.  

Кл. 39:  превоз и достава робе; услуге превоза робе и 

терета и селидбене услуге; паковање и складиштење 

робе; услуге складиштења у хладњачама; услуге 

складиштења у контејнерима; изнајмљивање 

контејнера; изнајмљивање просторија за хлађење; 
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услуге трезора; услуге складиштења робе у 

магацинима; амбалажирање предмета за превоз; 

услуге амбалажирања.  

Кл. 41:  услуге образовања, забаве и спорта; 

објављивање уредничког садржаја сајтова доступних 

преко глобалне рачунарске мреже; извођење 

наставних семинара; извођење изложби у забавне 

сврхе; услуге изложбе у забавне сврхе; продукција 

забаве у облику звучних и видео записа; пружање 

услуга забаве онлајн; организовање такмичења у 

забавне сврхе; пружање онлајн обуке; организовање 

догађаја у забавне сврхе; организација догађаја, 

изложби, сајмова и приредби у забавне сврхе; 

организовање забавних догађаја у сврхе презентације 

производа; организовање забавних догађаја у сврхе 

излагања производа; организовање забавних догађаја 

у вези са пићима, прехрамбеним производима, 

апаратима за храну и пиће.  

Кл. 43:  изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање фонтана за пиће; изнајмљивање 

јединица за точење загрејаних и охлађених напитака, 

осим аутомата за продају; машине за точење пића 

(изнајмљивање).  
 

(111) 83155 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-654 (220) 07.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Medicom Healthcare Ltd, Lynton House 7-12 

Tavistock Square Kings Cross, London, WC1H 9LT, UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

EVOLVE 

(511) Кл. 3:  марамице за очи; средства за испирање 

очију, која нису за медицинску употребу; маске за 

очи у облику гела; гелови за очи; лосиони за очи; 

масти за очи.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати за очи; 

офталмолошки препарати; капи за очи; производи за 

негу очију за медицинску употребу; прехрамбени 

производи и хранљиви додаци за медицинску 

употребу који се односе на очи.  

Кл. 10:  фармацеутски апарати и медицински уређаји 

који се односе на негу очију; ништа од горе 

наведеног што укључује светла, опрему за 

осветљење или светлосне терапије.  
 

(111) 83156 (181) 08.04.2032. 

(210) Ж- 2022-656 (220) 08.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Далибор Tркуља, Крајишка 4,  

22320, Инђија, RS 

 

 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.07.01; 26.01.16; 26.01.24  

(511) Кл. 7:  држачи сечива [делови машина]; 

машине за оштрење [брушење] сечива; сечива за 

резаче плеве; сечива, делови машина; стклорезачки 

дијамант [делови машина]; резачи, сврдла за бургије 

[делови машина]; ножеви [делови машина]; ножеви 

за косилице; ножеви, електрични.   

Кл. 8:  инструменти за оштрење сечива; сечива 

[оружје]; сечива [ручни алат]; сечива за стругове; 

сечиво маказа; резачи сира, неелектрични; резачи 

обруча [ручни алат]; маказе за резање грана; вретена 

за резање навоја [ручни алати]; алат за резање [ручни 

алат]; отварачи са оштрицом; баштенски закривљени 

ножеви; дршке ножева; ловачки ножеви; ножеви; 

ножеви за калемљење; ножеви за палете; ножеви за 

поврће; ножеви за резбарење; ножеви за скалирање; 

ножеви за хоби [скалпели]; ножеви за љуштење; 

ножеви који се користе при штављењу [ручни алат]; 

ножеви с дуплом оштрицом; ножићи за бријаче; 

поткивачки ножеви; секачи [ножеви]; сребрни есцајг 

[кашике, виљушке, ножеви]; стони прибор [кашике, 

виљушке, ножеви]; месарске секире, сатаре; секире; 

секире за урезивање рупа; секирице.  

Кл. 16:  ножеви за папир [за отварање писама]; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије.  

Кл. 21:  отварачи за флаше, електрични и 

неелектрични.  
 

(111) 83157 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-735 (220) 19.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 

25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 
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(540) 

 

(531) 24.17.07; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (Пантоне 294 Ц), црвена (Пантоне 186 

Ц), светло сива (Цоол Греy 4)  

(511) Кл. 4:  мазива опште намене, ваздухопловна 

горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе, 

запаљива горива, запаљива агломерисана горива, 

запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве 

материје за употребу у апаратима за грејање, помоћна 

средства за сагоревање (нафтни производи), добијени 

од деривата сирове нафте, сирова нафта, уље са 

унутрашњим сагоревањем, моторна уља, екстра 

девичанска моторна уља, фосилна горива, адитиви за 

гориво за спречавање таложења пепела у апаратима за 

сагоревање фосилног горива, горива за авионе, бродска 

горива, горива за гриловање, горива од сирове нафте, 

мешавине горива, горива обогаћена кисеоником 

(мешавине), лож уље, горива за осветљење, горива од 

сирове нафте, горива добијена од нафте, горива за 

употребу при роштињању, течна горива, горива 

(укључујући моторна горива), лож уље за грејање у 

домаћинству, гас уље (мазут) за грејање у индустрији, 

мазут, високооктански бензин, угљоводонична 

једињења, угљоводонична горива, индустријска уља и 

масти, мазива, индустријски парафини, лака уља, 

бродска мазива, фосилна горива, фосилна моторна 

горива, моторна горива, адитиви за гориво 

(нехемијски), моторна уља, бензин, нафта, 

нуспроизводи нафте, сирова и прерађена нафта.  

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези 

са: мазивима опште намене, горивима за 

ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом, 

горивом од биомасе, запаљивим горивима, 

запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим 

материјалима, запаљивим производима, запаљивим 

материјама за употребу у апаратима за грејање, 

производима за помоћ при сагоревању (нафтни 

производи), производима сирове нафте добијеним 

њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са 

унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра 

девичанским моторним уљима, фосилним горивима, 

адитивима за горива за спречавање таложења пепела 

у апаратима за сагоревање фосилних горива, 

горивима за авионе, бродским горивима, горивима за 

употребу при гриловању, горивима од сирове нафте, 

мешавином горива, горивима обогаћеним 

кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за 

осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима 

за употребу при роштиљању, течним горивима, 

горивима (укључујући моторна горива), мазутом, 

мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут) 

за грејање у индустрији, високооктанским бензином, 

угљоводоничним једињењима, угљоводоничним 

горивима, индустријским уљима и мастима, 

мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима, 

бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним 

моторним горивима, моторним горивима, адитивима 

за гориво (нехемијским), моторним уљима, 

бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и 

прерађеном нафтом.  
 

(111) 83158 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-736 (220) 19.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 

25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (Пантоне 294 Ц), црвена (Пантоне 186 

Ц), светло сива (Цоол Греy 4)  

(511) Кл. 4:  мазива опште намене, ваздухопловна 

горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе, 

запаљива горива, запаљива агломерисана горива, 

запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве 

материје за употребу у апаратима за грејање, помоћна 

средства за сагоревање (нафтни производи), добијени 

од деривата сирове нафте, сирова нафта, уље са 

унутрашњим сагоревањем, моторна уља, екстра 

девичанска моторна уља, фосилна горива, адитиви за 

гориво за спречавање таложења пепела у апаратима за 

сагоревање фосилног горива, горива за авионе, бродска 

горива, горива за гриловање, горива од сирове нафте, 

мешавине горива, горива обогаћена кисеоником 

(мешавине), лож уље, горива за осветљење, горива од 

сирове нафте, горива добијена од нафте, горива за 

употребу при роштињању, течна горива, горива 

(укључујући моторна горива), лож уље за грејање у 

домаћинству, гас уље (мазут) за грејање у индустрији, 

мазут, високооктански бензин, угљоводонична 

једињења, угљоводонична горива, индустријска уља и 

масти, мазива, индустријски парафини, лака уља, 
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бродска мазива, фосилна горива, фосилна моторна 

горива, моторна горива, адитиви за гориво 

(нехемијски), моторна уља, бензин, нафта, 

нуспроизводи нафте, сирова и прерађена нафта.  

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези са: 

мазивима опште намене, горивима за ваздухопловство, 

биодизелом, биодизел горивом, горивом од биомасе, 

запаљивим горивима, запаљивим агломерисаним 

горивима, запаљивим материјалима, запаљивим 

производима, запаљивим материјама за употребу у 

апаратима за грејање, производима за помоћ при 

сагоревању (нафтни производи), производима сирове 

нафте добијеним њиховим пречишћавањем, сировом 

нафтом, уљем са унутрашњим сагоревањем, моторим 

уљима, екстра девичанским моторним уљима, 

фосилним горивима, адитивима за горива за 

спречавање таложења пепела у апаратима за 

сагоревање фосилних горива, горивима за авионе, 

бродским горивима, горивима за употребу при 

гриловању, горивима од сирове нафте, мешавином 

горива, горивима обогаћеним кисеоником (мешавине), 

лож уљима, горивима за осветљење, горивима 

добијеним од нафте, горивима за употребу при 

роштиљању, течним горивима, горивима (укључујући 

моторна горива), мазутом, мазутом за грејање 

домаћинстава, гас уљем (мазут) за грејање у 

индустрији, високооктанским бензином, 

угљоводоничним једињењима, угљоводоничним 

горивима, индустријским уљима и мастима, мазивима, 

индустријским парафинима, лаким уљима, бродским 

мазивима, фосилним горивима, фосилним моторним 

горивима, моторним горивима, адитивима за гориво 

(нехемијским), моторним уљима, бензином, нафтом, 

нуспроизводима нафте, сировом и прерађеном нафтом.  
 

(111) 83159 (181) 06.04.2032. 

(210) Ж- 2022-646 (220) 06.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 

Wirral, Merseyside CH62 4ZD, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 26.01.18; 26.01.22; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, светло зелена, бела, црвена  

(511) Кл. 3:  детерџенти; препарати и супстанце, све 

за употребу у перионицама; препарати за 

оплемењивање рубља; препарати за избељивање; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

нагризање; препарати за прање судова; сапуни; 

средства за прање руку; марамице натопљене 

препаратима и супстанцама за прање и полирање.  

Кл. 5:  дезинфекциона средства; дезинфекциона 

средства за хигијенске или санитарне намене; 

антибактеријски препарати за хигијенске или 

санитарне сврхе; препарати за дезинфекцију за 

хигијенске или санитарне сврхе; препарати за 

уништавање штеточина, инсеката и штетних 

животиња; фунгициди; гермициди; бактерициди; 

паразитициди; алгициди; инсектициди; дезодоранси 

(који нису за личну употребу); освеживачи ваздуха; 

репеленти за инсекте.  
 

(111) 83160 (181) 31.03.2032. 

(210) Ж- 2022-605 (220) 31.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard, 90064, 

Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

WREC 

(511) Кл. 25:  одећа; бандана мараме; каишеви 

(одећа); капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути; 

костими за игре са улогама; хаљине; обућа; 

рукавице; костими за ноћ вештица; шешири; 

покривала за главу; спортске мајице с капуљачом; 

одећа за малу децу; јакне (одећа); удобна одећа за 

ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за 

кишу; сандале; мараме, шалови; кошуље; ципеле; 

шортсеви; сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи 

делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за 

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

одеће; тренерке; доњи веш.  

Кл. 38:  телекомуникације и услуге емитовања; 

услуге емитовања и преноса (стриминга) такмичења 

и турнира у игрању рачунарских и видео игара путем 

глобалних комуникационих мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; услуге видео, аудио и 

телевизијског преноса (стриминга); услуге 

интернетског емитовања преко глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; бежични електронски 

пренос података, слика и информација.  

Кл. 41:  услуге разоноде; услуге разоноде, наиме, 

организовање и уживо вођење такмичења и турнира 
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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) 83161 (181) 01.04.2032. 

(210) Ж- 2022-610 (220) 01.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 

Geneva, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PERPETUAL 

(511) Кл. 14:  часовници и часовничарски производи, 

наиме сатови, ручни сатови, компоненте за 

часовнике и часовничарске производе и прибор за 

часовнике и часовничарске производе, часовници и 

остали хронометријски инструменти, хронометри, 

хронографи (часовничарство), наруквице за сатове, 

каишеви за сатове, бројчаници (часовничарство), 

кућишта и кутије за излагање сатова, часовника и 

накита, часовничарски механизми и њихови делови; 

накит; драго камење и полу-драго камење; 

племенити метали и њихове легуре; игле (накит).  
 

(111) 83162 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2109 (220) 06.12.2021. 

 (151) 19.09.2022. 

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

Принципа 43, Београд-Савски венац, RS 

(740) Милена Кривокапић Живић, Максима Горког 

29/2, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(591) бела, сива, сребрна  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

Кл. 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.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;материјали 

за прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено 

или полупрерађено стакло; необрађено или 

полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија; порцелан и грнчарија.  
 

(111) 83163 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-360 (220) 02.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

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

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

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

(540) 

Ulceron 

(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) 83164 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-598 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01; 

26.04.08; 26.04.16; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06 
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(591) зелена, бела, плава, жута  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша; препарати за чишцење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за прање 

веша; препарати за прање веша; детердженти за веш; 

течности за прање веша; препарати за намакање 

веша; супстанце за употребу приликом прања веша; 

средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи за веш.  

Кл. 5:  препарати за уништавање гамади који се 

користе у прању веша; фунгициди, хербициди; 

гермициди; дезинфексциона средства за употребу у 

домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у 

прању веша; дезинфекциона средства за употребу у 

испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и 

детердженти са дезинфекционим дејством; средства 

за дезинфекцију за употребу у домацинству.  

Кл. 16:  посуде, футроле, материјали за паковање и 

кутије од картона или ојачаног папира или пластике 

или регенерисане целулозе.  
 

(111) 83165 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-597 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01; 

26.04.08; 26.04.16; 29.01.15  

(591) зелена, бела, плава, жута, црвена, љубичаста  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша; препарати за чишцење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за прање 

веша; препарати за прање веша; детердженти за веш; 

течности за прање веша; препарати за намакање 

веша; супстанце за употребу приликом прања веша; 

средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи за веш.  

 

Кл. 5:  препарати за уништавање гамади који се 

користе у прању веша; фунгициди, хербициди; 

гермициди; дезинфексциона средства за употребу у 

домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у 

прању веша; дезинфекциона средства за употребу у 

испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и 

детердженти са дезинфекционим дејством; средства 

за дезинфекцију за употребу у домацинству.  

Кл. 16:  посуде, футроле, материјали за паковање и 

кутије од картона или ојачаног папира или пластике 

или регенерисане целулозе.  
 

(111) 83166 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-596 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(300) 018605262  19.11.2021.  EM. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01; 

26.04.08; 26.04.16; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, бела, плава  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце 

за прање веша; препарати за чишцење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за прање 

веша; препарати за прање веша; детердженти за веш; 

течности за прање веша; препарати за намакање 

веша; супстанце за употребу приликом прања веша; 

средства за испирање веша; етерична уља као 

мириси за употребу приликом прања веша; мирисни 

препарати за употребу приликом прања веша; сапуни 

и гелови; производи за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи за веш.  

Кл. 5:  препарати за уништавање гамади који се 

користе у прању веша; фунгициди, хербициди; 

гермициди; дезинфексциона средства за употребу у 

домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у 

прању веша; дезинфекциона средства за употребу у 

испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и 

детердженти са дезинфекционим дејством; средства 

за дезинфекцију за употребу у домацинству.  

Кл. 16:  посуде, футроле, материјали за паковање и 

кутије од картона или ојачаног папира или пластике 

или регенерисане целулозе.  
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(111) 83167 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-595 (220) 30.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. , 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

ESSIENT 

(511) Кл. 5:  пестициди; хербициди.  
 

(111) 83168 (181) 31.03.2032. 

(210) Ж- 2022-606 (220) 31.03.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (a 

French société anonyme), 50890, CONDE-SUR-VIRE, FR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 25.03.03; 25.03.25; 26.04.06; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 29:  јестива уља и масти; млечни производи 

и замене за млеко; сир; маслац; напици са укусом 

млека; напици на бази млека; напици на бази јогурта; 

млеко; прерађено воће, прерађене печурке, 

прерађено поврће, прерађени орашасти плодови и 

прерађене махунарке; желеи, джемови, компоти; 

намази на бази воћа и поврћа; припремљени 

орашасти плодови; осушени орашасти плодови; 

украси на бази воћа за торте и тартове; украси на 

бази воћа за воћне пите; воћни желе; намази на бази 

махунарки; намази на бази лешника; воћна пулпа; 

јестиве масти; биљне масти за храну; биљне масти за 

кување; уља за храну; павлака [млечни производи]; 

десерти на бази млека; десерти на бази млечних 

производа; десерти на бази јогурта; поврће, 

конзервирано; нарезано воће, конзервирано; 

мешавине поврћа (конзервирано, сушено или 

кувано); мешавине сувог воћа; мешавине за ужину 

које садрже припремљено воће и припремљене 

орашасте плодове; јогурт;биљни намази; биљни 

јогурт; замена за сир на бази биљне масти; напици на 

бази млека која садрже воће; млечни производи на 

бази пиринча или замене за млеко, млечни 

производи на бази соје или замене за млеко, млечни 

производи на бази бадема или замене за млеко, 

млечни производи на бази овса или замене за млеко, 

млечни производи на бази кокоса или замене за 

млеко и млечни производи на бази лешника или 

замене за млеко; пиринчано млеко (замена за млеко); 

сојино млеко (замена за млеко); бадемово млеко; 

кокосово млеко; напици на бази пиринчаног млека, 

напици на бази сојиног млека, напици на бази 

бадемовог млека, напици на бази овсеног млека, 

напици на бази кокосовог млека и напици на бази 

млека од лешника; јогурти на бази пиринча, јогурти 

на бази соје, јогурти на бази бадема, јогурти на бази 

овса, јогурти на бази кокоса и јогурти на бази 

лешника; павлака на бази пиринча [млечни 

производи], павлака на бази соје [млечни производи], 

павлака на бази бадема [млечни производи], павлака 

на бази овса [млечни производи], павлака на бази 

кокоса [млечни производи] и павлака на бази лешника 

[млечни производи]; јогурти типа пудинга на бази 

пиринча, јогурти типа пудинга на бази соје, јогурти 

типа пудинга на бази бадема, јогурти типа пудинга на 

бази овса, јогурти типа пудинга на бази кокоса и 

јогурти типа пудинга на бази лешника; десерти на 

бази замене за млеко; прехрамбени производи на 

биљној бази, нарочито за употребу као сир, односно 

нарезани, нарендани, блок сиреви и мазиви сиреви на 

биљној бази; преливи за салату на биљној бази; 

павлака на биљној бази; путер на биљној бази; екстра 

свеж маргарин;  јогурт на биљној бази; замена за 

јогурт на бази биљне масти; замена за павлаку на бази 

биљне масти; замена за путер на бази биљне масти; 

напици на бази млека ароматизовани чоколадом.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; напици на 

бази чоколаде; чоколада; чоколадни напици са 

млеком; лед, сладолед, смрзнути јогурт и сорбеи; 

сладолед на бази млечних производа; сладолед; 

сладолед [десерт]; воћни сладолед; смрзнути десерти 

на бази млечних производа; вегански јестиви лед; 

лед за освежење; јестиви лед; пецива, торте, тартови 

и кекси; храна која садржи какао [као главни 

састојак]; храна на бази какаа; кондиторски 

производи на бази млечних производа; чоколадни 

слаткиши неприлагођени за медицинску употребу; 

чоколадни украси за кондиторске производе; намази 

на бази чоколаде; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; готова храна у облику умака; базе 

за пице; слана пецива; слатке или слане пите; 

шећери, природни заслађивачи, слатки премази и 

филови; пчелињи производи за употребу у исхрани; 

слатки преливи и филови; сирупи и меласа; 

намирнице на бази шећера за прављење десерта; 

храна на бази шећера за заслађивање десерта; 

природни заслађивачи; пецива; свеже пециво; тесто 

[пецива]; припремљени десерти [пецива]; колачи; 

јестиви лед на бази пиринча, јестиви лед на бази соје, 

јестиви лед на бази бадема, јестиви лед на бази овса, 

јестиви лед на бази кокоса и јестиви лед на бази 

лешника; сладолед на бази пиринча, сладолед на 
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бази соје, сладолед на бази бадема, сладолед на бази 

овса, сладолед на бази кокоса и сладолед на бази 

лешника; смрзнути јогурт на бази пиринча 

[посластичарски], смрзнути јогурт на бази соје 

[посластичарски], смрзнути јогурт на бази бадема 

[посластичарски], смрзнути јогурт на бази овса 

[посластичарски], смрзнути јогурт на бази кокоса 

[посластичарски] и смрзнути јогурт на бази лешника 

[посластичарски]; пецива на бази пиринча, пецива на 

бази соје, пецива на бази бадема, пецива на бази 

овса, пецива на бази кокоса и пецива на бази 

лешника; посластице на бази пиринча, посластице на 

бази соје, посластице на бази бадема, посластице на 

бази овса, посластице  на бази кокоса и кондиторски 

производи на бази лешника; храна на бази овса; 

десерти у облику муса на бази пиринча, мус на бази 

соје, мус на бази бадема, мус на бази овса, мус на 

бази кокоса и мус на бази лешника; напици од 

чоколаде који садрже млеко; напици на бази 

чоколаде са млеком.  
 

(111) 83169 (181) 08.04.2032. 

(210) Ж- 2022-657 (220) 08.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 

West, Wayzata, MN 55391, US 

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

(540) 

TruPet 

(511) Кл. 1:  прехрамбени адитиви за употребу у 

производњи хране за животиње; ензими за употребу 

у производњи хране за кућне љубимце; адитиви за 

употребу у производњи хране за животиње.  

Кл. 5:  адитиви за храну за животиње; суплементи за 

храну за животиње; адитиви за храну за кућне 

љубимце; суплементи за храну за кућне љубимце; 

медицинска храна за животиње.  

Кл. 31:  храна за животиње; храна за кућне љубимце.  
 

(111) 83170 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-644 (220) 05.04.2022. 

 (151) 19.09.2022. 

(732) NLP INSTITUT DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 86ј, 11070, Нови Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

PREDUSREĆNICA 

(511) Кл. 9:  аудио и видео снимци.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; материјали за цртање и материјали 

за уметнике; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83171 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-673 (220) 12.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. , 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

VENZAR 

(511) Кл. 5:  пестициди; инсектициди; хербициди; 

фунгициди; нематоциди.  
 

(111) 83172 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-454 (220) 10.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) GUANGDONG LOONGON ANIMATION & 

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

and the north of Dengfeng Road, Chenghai New District, 

, Chenghai Shantou, Guangdong, , CN 

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

11070, Београд 

(540) 

 

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

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

вежбе; лопте за игру; справе за физичко вежање; 

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

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

новогодишњу јелку, изузев осветљења, свећа и 

посластица; стреличарски прибор; мађионичарски 

прибор; играчке возила на даљинско управљање; 

лутке; боксерске рукавице; дувалице за прављење 

мехура од сапунице [играчке].  
 

(111) 83173 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-457 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

23000, Зрењанин, RS 
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(540) 

 

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

27.05.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08 

(591) наранџаста, бела, црна  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала;услуге фотокопирања; услуге 

агенција за запошљавање; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рачуноводство; 

вођење књига [књиговодство]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 
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пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге односа 

са медијима; услуге корпоративне комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; услуге комерцијалног лобирања; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

телефонских централа; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети и 

доставе из ресторана; услуге оглашавања за стварање 

идентитета бренда за друге; промоција производа 

преко инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера. 

Кл. 39: пратња путника; водоснабдевање; ваздушни 

превоз; превоз амбулантним колима; услуге вуче 

возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке 

услуге; превоз камионом; спасавање бродова; услуге 

превоза робе тегљачем; превоз колицима на 

тегљење; транспорт железнички транспорт; 

изнајмљивање коња за превоз; испорука пошиљки; 

услуге ношења терета од стране носача; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; паковање робе; истовар 

терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; спасилачке 

операције [у транспорту]; резервација превоза; 

путничке резервације; подводна спасавања; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

[курирска служба]; достава новина; достављање 

штампе; достава робе наручене поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање 

сателита за друге; испорука цвећа; франкирање 

поште; пружање информација о саобраћају; 

изнајмљивање замрзивача; флаширања [пуњења 

боца]; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивања мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навиогационих система; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 
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допуњавање аутомата за продају; складиштење 

пртљага; уговарање услуга путничког превоза за 

друге коришћењем мрежне апликације; пилотирање 

цивилним дроновима; припремање путних виза и 

путних исправа за лица која путују у иностранство; 

услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; привремено складиштење кључева; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; 

паркирање возила; прикупљање кућног и 

индустријског отпада и смећа; изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари; лоцирање и праћење 

људи и терета за потребе транспорта; услуге превоза 

правних докумената; превоз жичаром; изнајмљивање 

сигурносних аутоседишта за децу; гардеробне 

услуге; изнајмљивање дронова за надзор; 

изнамљивање дронова за безбедност. 

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 

пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

прихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(111) 83174 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-458 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) наранџаста, црна  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала;услуге фотокопирања; услуге 

агенција за запошљавање; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рачуноводство; 

вођење књига [књиговодство]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 
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фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  

Кл. 39:  пратња путника; водоснабдевање; ваздушни 

превоз; превоз амбулантним колима; услуге вуче 

возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке 
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услуге; превоз камионом; спасавање бродова; услуге 

превоза робе тегљачем; превоз колицима на 

тегљење; транспорт железнички транспорт; 

изнајмљивање коња за превоз; испорука пошиљки; 

услуге ношења терета од стране носача; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; паковање робе; истовар 

терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; спасилачке 

операције [у транспорту]; резервација превоза; 

путничке резервације; подводна спасавања; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

[курирска служба]; достава новина; достављање 

штампе; достава робе наручене поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање сателита 

за друге; испорука цвећа; франкирање поште; 

пружање информација о саобраћају; изнајмљивање 

замрзивача; флаширања [пуњења боца]; логистичке 

услуге у вези превоза [транспортна логистика]; 

изнајмљивање ваздухоплова; превоз робе баржама; 

изнајмљивање путничких аутобуса; изнајмљивања 

мотора ваздухоплова; превоз драгоцености уз 

обезбеђење; изнајмљивање навиогационих система; 

пружање упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

допуњавање аутомата за продају; складиштење 

пртљага; уговарање услуга путничког превоза за друге 

коришћењем мрежне апликације; пилотирање 

цивилним дроновима; припремање путних виза и 

путних исправа за лица која путују у иностранство; 

услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; привремено складиштење кључева; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; паркирање 

возила; прикупљање кућног и индустријског отпада и 

смећа; изнајмљивање ормарића за одлагање ствари; 

лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта; услуге превоза правних докумената; 

превоз жичаром; изнајмљивање сигурносних 

аутоседишта за децу; гардеробне услуге; 

изнајмљивање дронова за надзор; изнамљивање 

дронова за безбедност.  

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 

пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

прихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(111) 83175 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-459 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

23000, Зрењанин, RS 
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(540) 

 

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

(591) црна, наранџаста  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала;услуге фотокопирања; услуге 

агенција за запошљавање; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рачуноводство; 

вођење књига [књиговодство]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 
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пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера. 
 

(111) 83176 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-675 (220) 12.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 09.01.17; 25.01.06; 

26.01.22; 26.04.06; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 5:  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(111) 83177 (181) 19.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1982 (220) 19.11.2021. 

(551) Жиг гаранције (151) 20.09.2022. 

(300) 018475395  20.05.2021.  EM. 

(732) COMITÉ EUROPÉEN DE 

NORMALISATION A.I.S.B.L., en abrégé CEN, Rue 

de la Science 23, 1040, Brussels, BE 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 24.17.20; 26.01.19; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, зелена  

(511) Кл. 35:  анализе и информациони сервиси у 

пословању; консултације у области управљања 

ризицима у пословању; услуге обраде података у 

области здравствене заштите и безбедности; услуге 

оглашавања у циљу промоције јавне свести о 

безбедности, здрављу, непредвиђеним ситуацијама, 

ширењу вируса; пословно управљање хотелима; 
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организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пословно управљање; организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе.   

Кл. 39:  путнички аранжмани; информације о 

путовању; консултације о путовању; организација 

путовања; обиласци (туристички); агенције за 

резервације путовања; услуге туристичког водича; 

организовање екскурзија за туристе; пружање 

информација о туристичким путовањима; 

организација путовања; услуге усидравања за 

бродове и чамце; услуге чартер летова; услуге 

чекирања авио-превоза; услуге авио-превоза за 

транспортовање или карго;  услуге авио-превоза за 

транспортовање путника; услуге резервација карата 

за авио-превоз; услуге аеродрома; услуге ваздушног 

превоза; услуге подршке на тлу за путнике који 

путују; организовање путних докумената за путнике 

који путују у иностранство; изнајмљивање 

аутомобила; услуге дељења аутомобила; услуге 

шофера; консултације у области путовања које 

пружају телефонски позивни центри; достава хране и 

пића које припремају ресторани; испорука робе; 

логистичке услуге које се састоје од транспорта, 

паковања и складиштења робе; достава писама, 

кореспонденције, часописа, пакета, пошиљки, 

новина, терета и робе; достава цвећа; достава хране; 

складиштење терета; железнички транспорт; услуге 

бродског транспорта; магацинско складиштење.  

Кл. 41:  техничка обука у вези безбедности; услуге 

обуке у вези са здрављем и безбедношћу; услуге 

едукације и обуке у области здравља и безбедности 

на раду; организовање курсева са обуком; 

организовање радионица и семинара; клубови на 

плажи и базену; услуге забаве у вези са бављењем 

спортом; обезбеђивање простора за голф; 

организовање спортских турнира; услуге тренирања 

у области спорта; организација спортских 

такмичења; спровођење фитнес активности; 

спровођење часова јоге; спровођење маратона; 

организовање, приређивање и спровођење игара; 

организација састанака и конференција; извођење и 

спровођење конференција; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге музеја; 

услуге ноћних клубова; планирање забавних 

прослава; услуге позоришта; обезбеђивање простора 

за слободно време и рекреацију; услуге концерта; 

организација музичких концерата; приређивање, 

вођење и организација концерата; организовање 

догађаја у културне сврхе; организовање и вођење 

забавних догађаја; организовање музичких емисија;  

организовање ронилачких објеката (обезбеђивање); 

ронилачке инструкције; изнајмљивање ронилачке 

опреме; обезбеђивање објеката за скијање; 

рекреативне услуге у вези са скијањем; 

изнајмљивање опреме за скијање; обезбеђивање 

спортских објеката за скијање; инструкције за 

скијање; школе скијања; обезбеђивање објеката за 

зимске спортове; услуге забавних и тематских 

паркова, сајмова, зоолошких вртова и музеја; услуге 

паркова за слободно време; забава у вези са воденим 

парковима и забавним центрима; услуге зоолошких 

вртова; услуге центара у дивљини (у рекреативне 

сврхе); услуге забаве у центру за одмор; 

обезбеђивање објеката за забаву; пружање услуга 

рекреације на води; пружање услуга воденог парка.  

Кл. 43:  услуге смештаја; услуге барова и бистроа; 

услуге кафеа и снек барова; самоуслужни ресторани; 

услуге кетеринга; припремање оброка у хотелима; 

услуге смештаја за састанке; кафићи; услуге кафеа; 

услуге ресторана; услуге ресторана и барова; услуге 

пабова; услуге салона; организовање смештаја за 

туристе; туристичке агенције за организовање 

смештаја; услуге хотела; услуге хостела; хотелске 

резервације; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; обезбеђивање простора за 

изложбе; обезбеђивање простора у хотелима; 

обезбеђивање привременог смештаја; изнајмљивање 

опреме за сервирање хране; изнајмљивање сала за 

састанке.  

Кл. 44:  медицинске спа услуге; услуге 

киропрактике; услуге медицинских третмана које 

пружају бање; медицинске и здравствене услуге; спа 

услуге; услуге бања за здравље и добробит тела и 

духа; спа центри; услуге кућне масаже; услуге 

терапије масажом; хигијенска брига о људима; 

услуге маникира и педикира; услуге козметичких 

салона; консултантске услуге у области лепоте; 

консултантске услуге у области нутриционизма; 

естетска и пластична хирургија; услуге 

стоматолошких клиника; услуге неге косе; 

медицинске услуге за кућне љубимце; хигијенске 

услуге за животиње; пружање јавних погодности; 

анкете за процену здравствених ризика; процена 

здравствених ризика; саветодавне услуге у вези са 

здравственим и безбедносним протоколима.  

Кл. 45:  услуге безбедности, спасавања, обезбеђења и 

извршења; процена безбедности; информативне 

услуге у вези за безбедности; управљање ризицима 

по здравље и безбедност; провера фактора у сврху 

безбедности; консултације о прописима о заштити на 

раду; информативне услуге у вези са здрављем и 

безбедношћу; услуге процене ризика по здравље и 

безбедност; управљање ризицима по здравље и 

безбедност у циљу смањења ризика од вирусних 

инфекција; услуге чувања деце; услуге дадиље; 

чување кућних љубимаца; адвокатске услуге; 

консултантске услуге у области интелектуалне 

својине; правни савети и заступање; правне услуге.  
 

(111) 83178 (181) 28.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2257 (220) 28.12.2021. 

 (151) 20.09.2022. 
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(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 

4, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; средства за 

варење за медицинску употребу; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лаксативи; алгинати 

за фармацеутске намене; алуминијум ацетат за 

фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за 

медицинску употребу; ензими за медицинску 

употребу; желатин за медицинску употребу; 

магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пургативи [средства за чишћење]; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за 

фармацеутску употребу.  

Кл. 35:  дистрибуција узорака; дистрибуција 

рекламног материјала; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау per click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; писање рекламних текстова; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; развој концепта оглашавања; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у 

трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.   
 

(111) 83179 (181) 10.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1035 (220) 10.06.2021. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za 

promet robe na veliko i malo JAMAX M, Булевар 

ослобођења 17, 32000, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 10:  бочице за бебе; цуцле за бебе; варалице 

за бебе; глодалице за бебе; цуцле за бочице; дозатори 

на бочицама; анатомске гажице; пелене и улошци за 

широко повијање беба и правилан развој кукова; 

штапићи за чишћење ушију; прибор за дојење; 

штитници за брадавице; пумпице за груди /дојиље/; 

хигијенске посуде/ноше за бебе/; пипете и пумпице 

за нос; ланчићи и кутијице за цуцле и варалице.  

Кл. 12:  колица за бебе; ходалице за бебе; навлаке за 

колица за бебе; носиљке за бебе; навлаке за носиљке 

за бебе; балдахини; кабанице за колица за бебе; 

покривачи за колица за бебе; бицикли, трицикли и 

точкови као и делови и опрема за њих; сигурносна 

седишта за децу у возилима.  

Кл. 16:  слике, урамљене или неурамљене; постери; 

подупирачи за књиге; оловке; књиге; бележнице; 

фотографије (штампане); кутије за оловке; табле за 

цртање; несесери са прибором за писање; школска 

опрема (свеске и прибор за писање); обележивачи за 

књиге; маркери за књиге; лењири за цртање; 

књижице; папир за писање; штампане ствари.  

Кл. 20:  намештај; кревеци за бебе и малу децу; 

оградице за бебе; шеталице за бебе; високе столице 

за бебе; столице хранилице за бебе; колевке; 

лигештули (лежаљке); роба од дрвета, плуте, сламе, 

трске, прућа и од замена за сваки од тих материјала, 

ненаведена у другим класама или од пластике; вреће 

за спавање; неметалне чиније; сталаже за флаше; 

неметалне посуде за складиштење и транспорт 

ствари; дубци за малу децу; пластичне кутије за 

паковање; послужавници; орнаменти и декорације за 

прозоре или врата, од пластике, дрвета, плуте, сламе, 
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трске, прућа; рамови за слике; пластични украси за 

кутије за храну; дрвене или пластичне кутије; плакари 

за играчке; штитници за намештај (заштита од 

отварања); прекривачи; јоргани; јастуци за кревете 

осим постељине; подметачи за пресвлачење беба.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; прекривачи за 

кревете; покривачи за душеке; чаршави; постељина; 

пешкири од текстила; навлаке; марамице од 

текстила; јастучнице; пешкири за лице од текстила; 

подметачи од текстила; стони подметачи од 

текстила; ћебад за кревете; подлоге од тканине за 

пресвлачење беба; вреће за спавање за бебе; 

скафандер за бебе; вреће за спавање; заштитна 

постељина за дечије кревеце.  

Кл. 28:  играчке; игре и игрице; лутке; плишане 

играчке; меде; фигуре за игру и комплети за игру; 

гимнастички и спортски артикли; лопте и балони; 

декорација и украси за јелке; табле за игре; пазле; 

игре на склапање; коцкице; кревети за лутке; одећа 

за лутке; куће за лутке; собе за лутке; домине; 

флашице за храњење лутака; палице за игре; 

комични предмети за забаву и игру; звечке (играчке); 

игре са котурима; коњићи-љуљашке; тобогани 

(играчке); вртешке (играчке); љуљашке; играчке за 

децу од гуме и/или пластике; играчке за бебе и 

одојчад од гуме и/или пластике, плиша и сличних 

материјала; играчке у облику животиња; плутајуће 

играчке; играчке за грицкање /код ницања зуба/; 

њихалице (љуљашке;) играчке за купање; дечија 

козметика за игру; механичке играчке; музичке 

играчке; музичке кутије; играчке на навијање; 

друштване игре; мали модели возила; фигуре за игру 

и комплети за игру; трицикли за децу.  
 

(111) 83180 (181) 17.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1967 (220) 17.11.2021. 

 (151) 20.09.2022. 

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

NJ 07054, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

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

05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.21; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24  

(591) наранџаста и бела.   

(511) Кл. 35:  добротворне услуге, наиме, 

организовање, развијање, и одржавање пројеката и 

иницијатива за проширење приступа ветеринарској 

нези незбринутој популацији, пружање хитне 

животињске неге у случају катастрофа, подршку 

диверзитету запослених, инклузију, и волонтеризам, 

борбу против зоонских болести, и подршку 

ветеринарским стручњацима; промовисање и 

подизање јавне свести о питањима и иницијативама 

еколошке одрживости, и охрабривање одрживих 

избора у вези са здравственом негом животиња и 

сточарством и одговорном употребом антибиотика; 

пружање веб-страница које садрже вести, 

информације и чланке у области еколошке 

одрживости и социјално одговорне пословне праксе 

која се односи на здравствену негу животиња и 

сточарске производе и услуге.  

Кл. 36:  пружање стипендија студентима 

ветеринарства; пружање грантова ветеринарским 

стручњацима.  
 

(111) 83181 (181) 23.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1292 (220) 23.07.2021. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља 

13/A, 24000, Суботица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију, 

спасавање и наставу; нарочито електрични каблови.  

Кл. 11:  апарати и инсталације за грејање, хлађење, 

производњу паре,снабдевање водом и за санитарне 

сврхе;  пећи, које нису за лабораторијску 

употребу,пећи као апарати за грејање, калорифери, 

радијатори, грејалице, соларни термални колектори, 

одводи димњака, вентилатори димњака, огњишта, 

домаћи камини, инсталације за купатила, опрема за 

купатила, водоводне инсталације за купатила, 

фонтане, електрично грејане подлоге, које нису за 

медицинску употребу, електрично грејана одећa.  

Кл. 17:  непрерађена и полупрерађена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових 

материјала; пластика и смоле у екструдираном 
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облику за употребу у производњи; материјали за 

непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви и црева; нарочито ув 

отпорне везице од пластике за причвршћивање.  
 

(111) 83182 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-551 (220) 24.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

препарати за негу коже; козметички производи и 

препарати за негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење;  козметички 

препарати за оштрење. Кл. 41:  организовање 

такмичења у лепоти у области козметике, трајне 

шминке, microneedling и microblading третмана, 

мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење 

колоквијума, конгреса, конференција, изложби, 

семинара и симпозијума у области здравља, начина 

живота, козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге обуке у вештинама примене козметике, трајне 

шминке, microneedling и microblading третмана, 

мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење 

радионица за обуку за примену козметике, трајне 

шминке, microneedling и microblading третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи за 

примену козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге едукације које се односе на негу лепоте; 

услуге едукације које се односе на козметичке 

третмане; услуге курсева за инструкције у области 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне 

шминке, мезотерапију, microneedling и microblading; 

публикација књига и текстова, осим рекламних 

текстова; публикација едукативног материјала за 

обуку у области примене козметике, трајне шминке, 

microneedling и microblading третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација у области примене 

козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

пружање едукативних услуга у области примене 

козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи у области неге обрва; 

професионално усмеравање у области неге обрва; 

информисање, саветовање и консултације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења online часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења оn-line видео 
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материјала који садржи информације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење оn-line едукативних форума; 

пружање услуга едукативних он-line видео снимака, 

који се не могу преузимати; пружање услуга 

електронских публикација снимака, који се не могу 

преузимати.  

Кл. 44:  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношењa трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирањa; козметичке услуге, наиме microblading и 

microneedling; салони лепоте; салони за обрве; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, 

наиме у области козметичке медицине; услуге 

медицинских и козметичких терапија и третмана; 

медицинске услуге, медицинске терапије и 

медицински третмани, наиме у области естетске 

медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области microneedling и microblading; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(111) 83183 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-567 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

препарати за негу коже; козметички производи и 

препарати за негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 
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односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

Кл. 44:  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге терапије 

лепоте; консултације, информисање и саветовање које 

се односе на све горе наведене услуге.  

(111) 83184 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-399 (220) 04.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Драгише Мишовића 169, 32102, Чачак, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 

25, 11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

#4176ба   

(511) Кл. 9:  оперативни рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; рачунарски програми и 

рачунарски софтвер за електронску трговину 

хартијама од вредности; рачунарски програми и 

софтвер; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми чувани у дигиталном формату; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; дигитални знаци.   

Кл. 35:  непосредно оглашавање путем поште; 

консултације везане за вођење послова који се односе 

на стратегију, рекламирање, производњу, особље и 

малопродају; консултације које се односе на 

оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; консултације у вези са пословним 

маркетингом; консултације у вези са пословним 

организовањем; компјутеризовано управљање 

пословним подацима; компјутерско управљање 

подацима; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; интернет 

маркетинг; консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; консултантске услуге које се односе на 

рекламирање, оглашавање и маркетинг; промовисање, 

рекламирање и маркетинг интеренет страница; 

саветодавне услуге које се односе на маркетинг; услуге 

онлајн маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; услуге саветовања у вези са маркетингом; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; прикупљање 

информација у компјутерске базе података.   

Кл. 42:  рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарских програма; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање и ажурирање 
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рачунарског софтвера; дизајнирање, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског 

софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на ажурирање рачунарског софтвера; писање и 

ажурирање рачунарског софтвера; развој и ажурирање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн веб страница; консултантске услуге 

које се односе на дизајн и развој рачунарских софтвер 

програма; консултантске услуге које се односе на 

дизајн и развој рачунарског софтвера и архитектуре 

хардвера; консултантске услуге које се односе на дизајн 

почетних страница и интеренет сајтова; консултантске 

услуге које се односе на дизајн, програмирање и 

одржавање рачунарског софтвера; графички дизајн; 

дизајн и графички дизајн за израду веб сајтова; 

контрола квалитета производа и услуга; изнајмљивање 

апликативног софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких на 

електронске носаче; конвертовање података у виду 

докумената са једног компјутерског формата на други; 

изнајмљивање веб сервера;дигитализација докумената 

[скенирање]; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у 

вези информационих технологија; сервер хостинг; 

електронско похрањивање података; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; рачунарство у облаку; 

услуге информационих технологија које се пружају на 

бази аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије; саветодавне услуге из области 

технологије; услуге развоја у области рачунарског 

софтвера и саветодавне услуге у вези са тим; 

саветовање о сигурности рачунара; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; 

консултације о безбедности интернета; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање раунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа као 

услуга [паас]; развој рачунарских платформи.  
 

(111) 83185 (181) 12.05.2032. 

(210) Ж- 2022-853 (220) 12.05.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

BIOFEMINN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83186 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-568 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) АД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

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

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, зелена, плава  

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

Кл. 30:  слаткиши  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83187 (181) 28.03.2032. 

(210) Ж- 2022-570 (220) 28.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) АД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

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

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) љубичаста, плава, бела, црвена, зелена  

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

Кл. 30:  слаткиши. 

Кл. 35:  маркетинг.  
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(111) 83188 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-563 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

Jogood voćni jogurt 

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

Кл. 30:  слаткиши.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83189 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-564 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела,, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

26.04.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

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

плава, браон  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83190 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-741 (220) 20.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, нијансе сиве  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83191 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-400 (220) 07.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064, 

Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

RIOT GAMES 

(511) Кл. 6:  наградне плоче од обичних метала; 

кутије од обичних метала; метални сандуци; металне 

идентификацијске наруквице које нису израђене од 

племенитих метала; метални прстенови; украсне 

значке израђене углавном од метала; кипови од 

обичних метала; металне фигурине; фигурице од 

калаја; трофеји од обичних метала; прстенови за 

кључеве; метални прстенови за кључеве; трофеји.  

Кл. 9:  апликацијски софтвер; аудио звучници; 

пуњачи батерија; батерије; кациге за бицикле; празне 

меморијске флеш картице; празни усб уређаји; 

фотографска камера; футроле за мобилне телефоне; 

процесори (централни уређаји за обраду података) 

(рачунарски хардвер); прикључне станице за 

рачунаре; рачунарски хардвер; рачунарски мишеви; 

рачунарски монитори; рачунари; софтвер за 

рачунарске игре; рачунарски софтвер за 

прикупљање, обраду, праћење, анализу, управљање и 

извештавање о информацијама у вези са 

коришћењем и перформансама софтвера, апликација, 

рачунарских и видео игара, вебсајтова, виртуелних 
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светова и аудио-визуелних садржаја; рачунарски 

софтвер за прикупљање, обраду, анализу, управљање 

и извештавање о информацијама у вези са онлајн 

активностима, активностима на интернету и 

вебсајтовима; рачунарски софтвер за дизајнирање, 

развој, измену и побољшање рачунарског софтвера, 

апликација, рачунарских и видео игара, веб сајтова и 

аудио визуелног садржаја; украсни магнети; 

дигитални материјали, наиме, токени који се не 

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

визуелни медијски садржај у области забаве, музике, 

видео игара, играња видео игара и такмичења у 

видео играма, који се може преузимати; дигитални 

медији наиме, медијски садржај који се може 

преузимати у области забаве, музике, музичких 

видео записа, видео игара и играња видео игара; 

уређаји за пренос (стриминг) дигиталних медија; 

дигиталне ознаке; софтвер за рачунарске игре, који 

се може преузети; софтвер за игре проширене 

стварности који се може преузимати; рачунарски 

софтвер за чување екрана који се може преузимати; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

управљање трансакцијама користећи блокчејн 

технологију; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за трговање, гледање и управљање 

дигиталним колекционарством, односно за уметност, 

целулоидне фолије за цртане филмове, слике, 

фотографије, колекционарске сличице, и видео 

записе; софтвер за позадину рачунара који се може 

преузимати; дигитални медији који се могу 

преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; дигитална музика која се може преузети; 

електронске публикације које се могу преузимати, 

наиме, стрипови, графички романи, часописи, 

приручници и билтени у области забаве и видео 

игара; кинематографски филмови, телевизијски 

програми и други забавни програми кратке форме 

који се могу преузимати у области анимације, 

комедије, драме, е-спортова, фантазије и научне 

фантастике; музичке датотеке које се могу 

преузимати; подкастови који се могу преузимати у 

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

за пренос (стриминг) аудио-визуелних медијских 

садржаја путем интернета и на мобилне уређаје; 

виртуелна роба која се може преузети; виртуелна 

роба која се може преузети, наиме, рачунарски 

софтверски програми који садрже ресурсе у игри, 

токене и виртуелну валуту за употребу у видео 

играма и виртуелним световима на мрежи; софтвер 

за преузимање који садржи виртуелну валуту, наиме, 

рачунарски програми који садрже жетоне у игри и 

валуту за употребу на мрежама и у мобилним видео 

играма; софтвер за игре виртуалне стварности који 

се може преузимати; дискови, траке, кертриџи и 

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

софтвер за рачунарске или видео игрице; електронски 

апарати за забаву, наиме, програми снимљени на 

електронским колима за апарате за забаву са екранима 

од течних кристала; слушалице - бубице; електронске 

прикључне станице; футроле за наочаре; наочаре; 

софтвер за игре; слушалице; слушалице за употребу са 

рачунарима; држачи за телефоне у аутомобилима; 

интерактивни софтвер за игре; интерактивни забавни 

рачунарски софтвер за видео игре; интерактивни 

мултимедијални програми за видео игре; сочива за 

камере паметних телефона; магнетно кодиране поклон 

картице; главни рачунари (мејнфрејм рачунари); 

пуњачи батерија мобилних телефона; батерије 

мобилних телефона; појачивачи сигнала за мобилне 

телефоне; мобилни телефони; моноподи за ручне 

дигиталне електронске уређаје, односно камере, 

мобилне телефоне, таблет рачунаре; подлоге за 

компјутерске мишеве; преносни рачунари; подкастови; 

припејд телефонске картице за позиве, које нису 

магнетно кодиране; унапред снимљени компакт 

дискови који садрже музику и филмске звучне записе; 

унапред снимљени оптички и магнетно-оптички 

дискови који садрже филмове, телевизијске програме и 

кратке забавне програме у форми анимације, комедије, 

драме, е-спорта, фантазије и научне фантастике; 

унапред снимљени видео дискови и двд-ови који 

садрже филмове, телевизијске програме и кратке 

забавне програме у форми анимације, комедије, драме, 

е-спорта, фантазије и научне фантастике; заштитне 

маске за мобилне телефоне, таблете и лаптопове; 

пуњиве батерије; снимљени софтвер за игре проширене 

стварности; снимљени софтвер за видео игре; 

снимљени софтвер за игре виртуелне стварности; 

заштита за екране мобилних телефона; сд меморијске 

картице; паметни телефони; паметни сатови; софтвер за 

пружање емотикона; звучници; преносиви звучни 

снимци; преносиви видео записи; футроле за сунчане 

наочаре; сунчане наочаре; таблет рачунари; телефони; 

касете за видео игре; дискови за видео игре; софтвер за 

видео игре; софтвер за игре виртуелне реалности; 

бежични пуњачи; проширивачи домета бежичне мреже.  

Кл. 14:  ланчићи за чланак на нози; ,,бангле“ 

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

за алке [привеске] за кључеве; чокер огрлице; 

часовници; чврсте наруквице за зглоб; дугмад за 

манжетне; минђуше на штипаљку; минђуше; накит; 

кутије за накит; привесци [накит]; торбице за накит; 

привесци за кључеве; прстенови за кључеве; украсне 

игле за ревере [накит]; медаљони; огрлице; 

прстенови за нос; привесци [накит]; накит за кућне 

љубимце; брош-игле; прстење као накит; шамар 

наруквице; пресовани сувенир ковани новчићи; 

каишеви за сатове; сатови; медаље; ковани новчићи; 

колекционарске кованице; меморијалне кованице; 

златне полуге и дукати; златне кованице; неновчане 

кованице.  



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

159 

Кл. 16:  годишњаци; уметничке репродукције; 

уметничка опрема; регистратори; празни дневници; 

обележивачи за књиге; књиге; картонске кутије за 

торте; календари; каталози са робом за рачунарске 

игре; омоти за чековне књижице; подметачи за чаше 

од папира; стрипови; воштане боје; цртежи који се 

копирају на подлогу; цртежи; марамице за лице; 

кесице за поклоне; кутије за поклоне; папир  за 

умотавање поклона; графички романи (романи у 

сликама); честитке, разгледнице; честитке за 

празнике; позивнице; јосс папир (духовни новац, 

рукотворине или листови папира направљени у 

спаљивању који су уобичајени у кинеском 

обожавању предака); часописи; мурали; навлаке за 

картице са именом; беџеви са именом; поклон 

картице које нису магнетно кодиране; салвете; 

картице за белешке; блокови за белешке; бележнице; 

романи; транспаренти [банери] од папира; папирне 

кесе; заставе од папира; папирне декорације за 

забаве; украсне папирне заставице; подметачи од 

папира; прекривачи столова од папира; корице за 

пасоше; хемијске оловке; обичне оловке; 

декоративни украси за врх оловке; пернице за 

хемијске и обичне оловке; фотографски албуми; 

дописнице, разгледнице; постери; штампане 

публикације; штампани материјал; слике; припејд 

телефонске картице за позиве које нису магнетно 

кодиране; поклон ваучери и припејд картице; 

споменари; школска опрема [свеске и прибор за 

писање]; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; налепнице; водичи за 

стратегију играња; привремене тетоваже 

[налепнице]; папирне марамице; колекционарске 

сличице, за размену, које нису за играње; едукативне 

картице (квиз картице); инструменти за писање; 

писаћи блокови.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; спортске торбе; 

руксаци; торбице за ношење на боковима; торбе за 

књиге; актовке; кутије за визит карте; торбе за 

ношење; торбице за коване новчиће; огрлице за 

животиње; козметичке торбице које се продају 

празне; костими за животиње; торбе које се носе 

преко једног рамена; врећице за тренинг; 

цилиндричне текстилне торбе; торбице за ношење 

око струка; ручне торбице; футроле за кључеве; 

торбе за опрему; повоци за животиње; пртљаг; 

ознаке за пртљаг; курирске торбе; сунцобрани; џепни 

новчаници; женске ташне; торбе с једном 

нараменицом; несесери који се продају празни; 

цегери; сандуци [пртљаг]; кишобрани; појасне 

торбице; новчаници са ланчићем; новчаници; 

торбице за ношење око зглоба.  

Кл. 21:  вишенаменске преносиве посуде за 

домаћинство; бенто кутије; посуде за пиће; отварачи 

за флаше; посуде [чиније]; керамички украси за 

торту; стаклени украси за торту; украси за торту од 

порцелана; канделабри [свећњаци]; држачи за 

штапиће за јело; штапићи за јело; чешљеви; 

пудријере, празне; кутије за употребу у домаћинству; 

ножеви за колаче [бисквите]; посуде за колаче; 

вадичепи; козметичке четкице; шољице; стоно 

посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева]; кухињске 

крпе; посуђе; штапићи за јело за једнократну 

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

пиће; четкице за зубе, електричне; керамичке 

фигуре; стаклене фигурице; фигурице од порцелана; 

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

кофе за лед; рукавице за рерну; држачи за кухињски 

прибор; кутије за храну; шоље; папирнате чаше; 

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

подметачи за шерпе; сетови за со и бибер; хватачи 

сунца; топлотно изоловане боце; посуде за чување 

хране, топлотно изоловане; топлотно изоловане 

пљоске; топлотно изоловане кутије за ужину; 

четкице за зубе; шоље за путовање; вакуум боце; 

стони подметачи од винила; канте за отпатке; флаше 

за воду које се продају празне.  

Кл. 25:  одевни предмети; покривала за главу; 

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

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

са улогама; хаљине; обућа; рукавице; костими за ноћ 

вештица; шешири; капе; спортске мајице с 

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

одећа за ношење код куће; одевни предмети који се 

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

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

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

доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа 

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

делови одеће; тренерке; доњи веш.  

Кл. 26:  копче за каиш; дугмад; привесци као додаци 

за мобилни телефон; привесци за ципеле; украсни 

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

шнале, машне, копче, штипаљке, еластичне гумице 

за косу, укоснице, трачице, украсне гумице за косу 

обложене текстилом, гумице за косу; екстензије за 

косу; продужеци косе и перике; украсне лепљиве 

закрпе за јакне; украсна дугмад; украсне модне игле; 

привесци за новчанике и торбе; додаци за огрлице за 

кућне љубимце, наиме привесци; траке за медаље; 

пертле за ципеле; копче патентних затварача.  

Кл. 28:  акционе фигурице играчке и додаци за њих; 

лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке; 

друштвене игре; фигурице које климају главом; 

карташке игре; шаховске игре; украси за 

новогодишње јелке [осим посластица и електричне 

расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за 

сакупљање; конзоле за рачунарске игре за 

рекреативно играње игара; играчке за састављање; 

костими за маскирање; декоративни ветрокази 

[играчке]; декоративне ветрењаче [играчке]; игре 

коцкицама; лутке и додаци за њих; електронске 
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акционе играчке; електронски уређаји за игрице; 

опрема која се продаје као сет за играње карташких 

игара; електронске ручне јединице за игрице; 

играчке у облику ликова из фантазије; игре и 

играчке; слушалице посебно прилагођене за 

коришћење уз играње видео игара; тастатуре за 

играње игрица; мишеви за играње игрица; слагалице 

(пазле); музичке играчке; салонске игре; пињате; 

карте за игру; плишане играчке; игре са замишљеним 

играњем улога; стоне игре; фигурице за игру; возила 

играчке; оружје за игру; карте-сличице које се 

размењују, за игру; машине за видео игре.  

Кл. 30:  пекарски производи; хлеб; пенушави чај; 

колачи; слаткиши; грицкалице на бази житарица; 

чоколада; шпанки уштипци чурос; кафа; пића на 

бази кафе; кукурузни чипс; комбинације крекера и 

сира; смрзнути кондиторски производи; хамбургери 

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

инстант резанци; макарони са сиром; месне пите; 

пица; кокице; переце; грицкалице од експандираног 

кукуруза; грицкалице од експандираног пиринча; 

рамен резанци; сендвичи; виршле у тесту; чај; 

напици на бази чаја; тортиља чипс.  

Кл. 32:  пиво; коктели на бази пива; флаширана вода 

за пиће; газирана вода; енергетски напици; напици с 

укусом воћа; напици од воћног сока; изотоници; 

безалкохолна пића; енергетски напици од воћа и 

поврћа обогаћени нутритијентима; безалкохолни 

напици; спортски напици; сокови од воћа и поврћа; 

вода за пиће.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје које се односе на 

одећу, књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и играчке; 

услуге малопродаје које се односе на одећу, књиге, 

колекционарство, рачунарски софтвер, костиме, игрице, 

медије, предмете за забаву и играчке; пружање програма 

подстицаја и награда играчима видео игара; 

обезбеђивање онлајн тржишта дигиталне имовине за 

купце и продавце крипто-токена.  

Кл. 36:  услуге провере плаћања засноване на 

блокчејну; услуге обраде плаћања дебитним 

картицама и кредитним картицама; обрада 

трансакција извршених поклон картицама; 

финансијске услуге, наиме, праћење и надгледање 

дигиталне или крипто имовине и стварање токена за 

дигиталну или крипто имовину; издавање кредитних 

картица и припејд дебитних картица; услуге 

криптовалута, наиме, пружање онлајн виртуелне 

валуте у игри, која се не може преузети, за употребу 

од стране чланова онлајн заједнице путем глобалне 

рачунарске мреже; услуге криптовалута, наиме 

дигитална валута или дигитални токен, за 

уграђивање криптографских протокола, који се 

користе за функционисање и изградњу блокчејна на 

децентрализованој рачунарској платформи и као 

метод плаћања за робе и услуге; прикупљање 

прилога за добротворне фондове; организовање 

новчаних прикупљања; организовање активности и 

догађаја за прикупљање средстава.  

Кл. 38:  аудио емитовање; услуге емитовања и 

преноса (стриминга) аудио-визуелног медијског 

садржаја у области разоноде, музике, видео игара, 

играња видео игара и такмичења у игрању видео 

игара путем интернета; услуге емитовања и преноса 

(стриминга) аудио и видео програма путем 

интернета; услуге подкастинга и интернетског 

емитовања; услуге емитовања, наиме, отпремање, 

објављивање, показивање, приказивање, означавање, 

блоговање, дељење или на други начин пружање 

електронских медија или информација са интернета 

или других комуникационих мрежа; стриминг 

(проток) података; стриминг (проток) аудио, 

визуелног и аудио-визуелног садржаја путем 

интернета; телекомуникације; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос подкаст садржаја; 

телекомуникационе услуге, наиме, пренос сликовног 

и говорног садржаја путем интернета; пренос писаних 

и дигиталних комуникација; видео емитовање; пренос 

видео садржаја на захтев; веб стриминг који 

представља пренос података, информација и аудио-

визуелних података путем интернета или друге 

рачунарске мреже; услуге интернетског емитовања; 

телекомуникационе услуге, наиме, сигуран пренос 

података; комуникација преко рачунарских 

терминала; пренос информација путем преноса 

података; пренос и примање информација путем 

сателита; пренос порука, кодираних слика и звука; 

омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи.  

Кл. 41:  услуге забавних паркова; продукција видео 

записа проширене стварности; филмски студији; 

биоскопи; услуге разоноде; услуге разоноде у виду 

стварања, развоја, дистрибуције, продукције и пост-

продукције кинематографских филмова, 

телевизијских програма и мултимедијалног забавног 

садржаја; услуге разоноде у виду текућих 

телевизијских серија и филмова у областима акционе 

авантуре, анимације, аниме, комедије, фантазије, 

мјузикла, научне фантастике и спорта; услуге 

разоноде у виду продукције и представљања наступа 

уживо, турнира, такмичења и концерата;  услуге 

разоноде, наиме организовање и спровођење 

такмичења за играче видео и рачунарских игара; 

пружање информација о разоноди које се не могу 

преузимати о такмичењима и турнириама 

рачунарских и видео игара путем веб странице; 

пружање информација о разоноди које се не могу 

преузимати о такмичењима и турнириама 

рачунарских и видео игара путем веб странице; 

услуге разоноде, наиме, организовање састанака са 

обожаваоцима (фановима) и конференција у области 

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

разоноде, наиме пружање онлајн дигиталних 
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колекционарских предмета који се не могу преузети 

на мрежи, наиме, уметности, фотографија, слика, 

анимација и видео записа за употребу у дигиталном 

окружењу у забавне сврхе; услуге разоноде, наиме 

пружање електронских, рачунарксих и видео игара 

путем интернета; услуге разоноде, наиме пружање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, посебних догађаја и 

мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта 

које се не могу преузимати; услуге разоноде које 

пружају онлајн стримови; услуге разоноде, наиме 

пружање подкаста у областима забаве, е-спорта и 

видео игара; мултимедијално издавање рачунарских 

и видео игара и софтвера за рачунарске и видео игре; 

организовање костимираних забавних догађаја; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова и телевизијских програма; услуге стављања 

на располагање кинематографских филмова, 

телевизијских програма, е-спортских догађаја, 

специјалних догађаја и мултимедијалних забавних 

садржаја, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; омогућавање приступа онлајн 

играма проширене стварности које се не могу 

преузимати; пружање онлајн информација о 

разоноди које се не могу преузимати; пружање 

онлајн информација о разоноди које се односе на 

видео игре и е-спортове које се не могу преузимати; 

пружање онлајн стрипова, кратких прича и романа у 

сликама који се не могу преузимати; пружање онлајн 

видео снимака и другог мултимедијалног видео 

садржаја који се не могу преузимати; пружање 

онлајн игара виртуелне стварности које се не могу 

преузимати; стављање на располагање објеката за 

приказивање кинематографских филмова; пружање 

игара путем интернету; звучни снимци које пружају 

онлајн стримови; видео снимци које пружају онлајн 

стримови; видео продукција виртуелне реалности; 

веб сајт који садржи телевизијске емисије, филмове и 

мултимедијални забавни садржаји који се не могу 

преузети; забава; услуге разоноде, наиме пружање 

услуга интерактивних игара за више играча за игре 

које се играју преко рачунарских мрежа и глобалних 

комуникационих мрежа; пружање видео игара и 

рачунарских игара који се могу преузети, а којима се 

може приступити и играти преко рачунарских и 

глобалних комуникационих мрежа; мултимедијално 

издавање.  

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме стварање онлајн 

заједнице за регистроване кориснике да би 

учествовали у дискусијама, добили повратне 

информације од парова у игри, формирали виртуелне 

заједнице и ангажовали се на друштвеним мрежама; 

пружање технологије која омогућава корисницима да 

стварају, додају и деле видео снимке које су 

створили на основу рачунарских игара преко 

вебсајта; пружање технологије која омогућава 

корисницима да управљају онлајн софтверима за 

видео игре преко вебсајта; пружање привременог 

коришћења онлајн софтвера и апликација које се не 

могу преузимати за инстант слање порука, дељење 

датотека и електронско слање и примање гласа, 

звука, видео снимака, текста, слика, графика и 

података; пружање онлајн рачунарског програма 

који се не може преузимати и који садржи виртуелну 

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

мобилним видео играма; софтвер као услуга [саас]; 

платформа као услуга [паас] који садрже софтвер за 

трговину, приказивање и управљање дигиталном 

уметношћу, крипто-колекционарством, незамењивим 

жетонима и другим жетонима за апликације; услуге 

софтвера као услуга [саас] која садржи софтвер за 

инстант слање порука, дељење датотека и 

електронско слање и примање гласовних, аудио, 

видео, тексуталних, сликовних, графичких и других 

података; дизајнирање, развој и имплементација 

софтвера из области блокчејн технологија.  
 

(111) 83192 (181) 19.01.2032. 

(210) Ж- 2022-727 (220) 19.01.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Boumanweg 178-C, 2352 JD Leiderdorp, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 12:  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; 

колица за бебе са одвојивим носиљкама; колица за 

бебе; колица за новорођенчад; кровови за колица за 

бебе; муфови за колица за бебе/новорођенчад; дечија 

колица; кишобран колица; дечија колица за 

коришћење са носиљкама; муфови за 

дечија/кишобран колица; торбе прилагођене за 

дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта; 

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; 

прибор за колица и ауто-седишта. 
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Кл. 18:  каишеви-ременици за ношење 

беба/новорођенчади; мараме преко рамена за 

ношење беба/новорођенчади; носиљке за бебе, торбе 

"кенгури"; торбе за пелене; носиљке за ношење 

беба/новорођенчади на леђима; торбе за ношење 

опреме за бебе; торбе, руксаци/ранчеви, школски 

ранчеви/школске торбе, торбе за куповину, путни 

сандуци, путне торбе, сва напред наведена роба за 

негу беба/новорођенчади. 

Кл. 20:  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 

спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  
 

(111) 83193 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-749 (220) 21.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

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

(540) 

X Play 

(511) Кл. 9:  мобилни телефони; паметни телефони.  
 

(111) 83194 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-750 (220) 21.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

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

(540) 

X Shot 

(511) Кл. 9:  мобилни телефони; паметни телефони.  

 

(111) 83195 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-751 (220) 21.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

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

(540) 

X100 

(511) Кл. 9:  паметни телефони; мобилни телефони; 

слушалице за уво за мобилне телефоне; заштитне 

кутије за мобилне телефоне; постоља прилагођена за 

мобилне телефоне; штитници екрана мобилних 

телефона у облику филмова; пуњачи батерија за 

мобилне телефоне; екрани за мобилне телефоне; 

тастатуре за мобилне телефоне; батерије за мобилне 

телефоне; бежичне слушалице; бежичне слушалице 

за употребу са паметним телефонима; слушалице за 

мобилне телефоне; usb каблови за мобилне телефоне; 

батерије које служе за допунско пуњење 

електронских уређаја (power bank); футроле за 

мобилне телефоне; траке за мобилне телефоне; 

штапови за сликање селфија као додатна опрема за 

паметне телефоне; паметне наочаре; паметни сатови; 

паметне наруквице; паметни звучници; таблет 

компјутери; слушалице; слушалице за уво; екрани за 

паметне телефоне; електронски чипови; телевизори 

(апарати); екрани од течних кристала.  
 

(111) 83196 (181) 19.01.2032. 

(210) Ж- 2022-726 (220) 19.01.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Boumanweg 178-C, 2352, JD Leiderdorp, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NUNA 

(511) Кл. 12:  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; колица за 

бебе са одвојивим носиљкама; колица за бебе; колица за 

новорођенчад; кровови за колица за бебе; муфови за 

колица за бебе/новорођенчад; дечија колица; кишобран 

колица; дечија колица за коришћење са носиљкама; 

муфови за дечија/кишобран колица; торбе прилагођене 

за дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта; 

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; прибор 

за колица и ауто-седишта. 

Кл. 18:  каишеви-ременици за ношење 

беба/новорођенчади; мараме преко рамена за ношење 

беба/новорођенчади; носиљке за бебе, торбе "кенгури"; 

торбе за пелене; носиљке за ношење 

беба/новорођенчади на леђима; торбе за ношење 

опреме за бебе; торбе, руксаци/ранчеви, школски 

ранчеви/школске торбе, торбе за куповину, путни 

сандуци, путне торбе, сва напред наведена роба за негу 

беба/новорођенчади.   
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Кл. 20:  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 

спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  
 

(111) 83197 (181) 28.03.2032. 

(210) Ж- 2022-576 (220) 28.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) DPS KLAS GROUP DOO, Савска 8, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.02; 25.01.25; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.10 

(511) Кл. 30:  брашно; пшенично брашно; кукурузно 

брашно; прекрупа за људску исхрану; хељдино; 

ражано брашно; кукурузни гриз; пшенична мекиња 

за људску исхрану; интегрално брашно.  

Кл. 31:  мекиње; сточна храна; семе житарица 

непрерађено; пшеница; кукуруз.  

Кл. 39:  превоз камионом; складиштење робе.  
 

(111) 83198 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-559 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

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

11000, Београд 

(540) 

READY FOR WHAT'S NEXT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за третирање 

мултипле склерозе.  

Кл. 44:  обезбеђивање информација у вези са 

мултипле склерозом и третирањем исте.  

(111) 83199 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-402 (220) 07.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ 

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

11000, Београд 

(540) 

ZIDENAC 

(511) Кл. 5:  лекови, фармацеутски препарати за 

хуману употребу; сва наведена роба изузев 

фармацеутских препарата и лекова за третирање и 

превенцију сексуалне дисфункције, фармацеутских 

препарата и лекова за третирање и превенцију 

болести и поремећаја чулних органа, централног 

нервног система, урогениталних органа и 

циркулаторног система.   
 

(111) 83200 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-569 (220) 25.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) MOLECULE DOO UŽICE, Међај16,  

31000, Ужице, RS 

(740) адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

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

(540) 

 

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

27.05.01; 29.01.15  

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

(511) Кл. 3:  глазуре за перионице, препарати за 

натапање у перионицама, препарати за полирање, 

препарати за сјај [полири], детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу, раствори за чишћење, препарати за 

чишћење, препарати за прање, абразиви, амонијак 

[испарљиви алкали] [детерџент], испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент], препарати за хемијско 

чишћење.  

Кл. 37:  прање возила, полирање возила, одржавање 

возила, чишћење возила.  

Кл. 45:  лиценцирање интелектуалне својине.  
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(111) 83201 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-586 (220) 30.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Београд (Земун), RS 

(540) 

RINOFF 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83202 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-738 (220) 19.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 

25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне 

186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)  

(511) Кл. 4:  мазива опште намене, ваздухопловна 

горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од 

биомасе, запаљива горива, запаљива агломерисана 

горива, запаљиви материјали, запаљиви производи, 

запаљиве материје за употребу у апаратима за 

грејање, помоћна средства за сагоревање (нафтни 

производи), добијени од деривата сирове нафте, 

сирова нафта, уље са унутрашњим сагоревањем, 

моторна уља, екстра девичанска моторна уља, 

фосилна горива, адитиви за гориво за спречавање 

таложења пепела у апаратима за сагоревање 

фосилног горива, горива за авионе, бродска горива, 

горива за гриловање, горива од сирове нафте, 

мешавине горива, горива обогаћена кисеоником 

(мешавине), лож уље, горива за осветљење, горива 

од сирове нафте, горива добијена од нафте, горива за 

употребу при роштињању, течна горива, горива 

(укључујући моторна горива), лож уље за грејање у 

домаћинству, гас уље (мазут) за грејање у 

индустрији, мазут, високооктански бензин, 

угљоводонична једињења, угљоводонична горива, 

индустријска уља и масти, мазива, индустријски 

парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна 

горива, фосилна моторна горива, моторна горива, 

адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља, 

бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и 

прерађена нафта.  

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези 

са: мазивима опште намене, горивима за 

ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом, 

горивом од биомасе, запаљивим горивима, 

запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим 

материјалима, запаљивим производима, запаљивим 

материјама за употребу у апаратима за грејање, 

производима за помоћ при сагоревању (нафтни 

производи), производима сирове нафте добијеним 

њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са 

унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра 

девичанским моторним уљима, фосилним горивима, 

адитивима за горива за спречавање таложења пепела 

у апаратима за сагоревање фосилних горива, 

горивима за авионе, бродским горивима, горивима за 

употребу при гриловању, горивима од сирове нафте, 

мешавином горива, горивима обогаћеним 

кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за 

осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима 

за употребу при роштиљању, течним горивима, 

горивима (укључујући моторна горива), мазутом, 

мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут) 

за грејање у индустрији, високооктанским бензином, 

угљоводоничним једињењима, угљоводоничним 

горивима, индустријским уљима и мастима, 

мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима, 

бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним 

моторним горивима, моторним горивима, адитивима 

за гориво (нехемијским), моторним уљима, 

бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и 

прерађеном нафтом.  
 

(111) 83203 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-742 (220) 20.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 

25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.08; 06.07.01; 24.17.02; 26.04.12; 26.04.16; 

26.11.13; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, црвена  

(511) Кл. 9:  кредитне картице; кодиране кредитне 

картице; кодиране пластичне картице; кагнетне дебитне 

картице; магнетне картице; електронске картице за 

попуст; паметне картице лојалности; кодиране картице 

лојалности; кодиране (магнетне) картице; кодиране 

картице; магнетно кодиране картице.  

Кл. 16:  кредитне картице без магнетног кодирања; 

дебитне картице без магнетног кодирања; штампане 

картице.  

Кл. 35:  услуге картице лојалности; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге 

организације, рада и надзора шема лојалности и 

подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз 

програме лојалности купаца; услуге управљања 

лојалношћу купаца путем подстицајних или 

промотивних шема.  

Кл. 36:  услуге кредитних картица; услуге издавање 

кредитних и дебитних картица; пружање услуга 

кредитних и дебитних картица; услуге издавања 

вредносних симбола (знакова) у вези са шемама 

лојалности купаца; услуге финансијског пословања.  
 

(111) 83204 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-737 (220) 19.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 

25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне 

186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)  

(511) Кл. 4:  мазива опште намене, ваздухопловна 

горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од 

биомасе, запаљива горива, запаљива агломерисана 

горива, запаљиви материјали, запаљиви производи, 

запаљиве материје за употребу у апаратима за 

грејање, помоћна средства за сагоревање (нафтни 

производи), добијени од деривата сирове нафте, 

сирова нафта, уље са унутрашњим сагоревањем, 

моторна уља, екстра девичанска моторна уља, 

фосилна горива, адитиви за гориво за спречавање 

таложења пепела у апаратима за сагоревање 

фосилног горива, горива за авионе, бродска горива, 

горива за гриловање, горива од сирове нафте, 

мешавине горива, горива обогаћена кисеоником 

(мешавине), лож уље, горива за осветљење, горива 

од сирове нафте, горива добијена од нафте, горива за 

употребу при роштињању, течна горива, горива 

(укључујући моторна горива), лож уље за грејање у 

домаћинству, гас уље (мазут) за грејање у 

индустрији, мазут, високооктански бензин, 

угљоводонична једињења, угљоводонична горива, 

индустријска уља и масти, мазива, индустријски 

парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна 

горива, фосилна моторна горива, моторна горива, 

адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља, 

бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и 

прерађена нафта.  

Кл. 35:  малопродајне и велепродајне услуге у вези 

са: мазивима опште намене, горивима за 

ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом, 

горивом од биомасе, запаљивим горивима, 

запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим 

материјалима, запаљивим производима, запаљивим 

материјама за употребу у апаратима за грејање, 

производима за помоћ при сагоревању (нафтни 

производи), производима сирове нафте добијеним 

њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са 

унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра 

девичанским моторним уљима, фосилним горивима, 

адитивима за горива за спречавање таложења пепела 

у апаратима за сагоревање фосилних горива, 

горивима за авионе, бродским горивима, горивима за 

употребу при гриловању, горивима од сирове нафте, 

мешавином горива, горивима обогаћеним 

кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за 

осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима 

за употребу при роштиљању, течним горивима, 

горивима (укључујући моторна горива), мазутом, 

мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут) 

за грејање у индустрији, високооктанским бензином, 

угљоводоничним једињењима, угљоводоничним 

горивима, индустријским уљима и мастима, 

мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима, 

бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним 

моторним горивима, моторним горивима, адитивима 

за гориво (нехемијским), моторним уљима, 

бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и 

прерађеном нафтом.  
 

(111) 83205 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-748 (220) 21.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) GOLDEN GOOSE S.P.A., VIA PRIVATA 

ERCOLE MARELLI 10, 20139 MILANO ITALIA, IT 
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.14; 01.01.25  

(511) Кл. 18:  кожа и имитације коже које нису 

обухваћене другим класама; животињске коже, 

крзна; кофери и путне торбе; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка 

опрема и седларска роба; актовке; спортске торбе; 

торбе за планинаре; торбе за кампере; торбе за 

свакодневну употребу; торбе за плажу; торбице за 

око струка; торбе са ручком четвртасте; мале ручне 

торбе; мекане четвртасте торбе са ручком; торбе са 

ручком са механизом за затварање; торбе за 

теретану; торбе за планинарење; футроле за кључеве; 

мрежасте врећице (торбице) са ланцем; торбе за 

ноћење; цилиндричне торбе; торбе за леђа; торбе за 

раме; путни кофери; вишенаменске спортске торбе; 

торбе за ношење кућних љубимаца; платнене торбе 

за куповину; кофери и торбе са ручком за вучење; 

торбе за шминку, без садржаја; торбе за дивљач 

(ловачка опрема); путне торбе за одећу; кожне торбе 

и новчаници; мрежасте торбе за куповину; путне 

торбе за обућу; торбе за ношење беба; торбе за 

куповину од текстила; кожне торбе, кофери и 

новчаници; ташне (у облику писма, врећице) од 

коже, за паковање; торбе за накит од текстилних 

материјала (празне); пословне ташне; кутијице за 

картице (футроле); држачи кредитних картица (у 

облику новчаника); оквири за ручне торбе; ручне 

торбе; кутије за шешире од коже; ранци; футроле за 

кључеве [кожна галантерија]; кутије за музичку 

опрему; новчаници; ташне; руксаци; ручке за 

кофере; аташе торбе; кожни путни кофери; торбе за 

алат од коже, празне; путни сандуци; сетови за 

путовање од коже; торбице за козметику, без 

садржаја; кутије од коже или кожних површина; 

футроле од коже или кожних површина; ремење за 

браду, од коже; прекривачи од коже (крзна); крзно; 

ремење (кожа); кожни гајтани; кожни узани 

каишеви; нити од коже; површине (профили) од 

коже; молескин тканина (имитација коже); кожне 

траке за раме; огрлице за животиње.  

 

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; одећа од 

имитације коже; кожна одећа; одећа за гимнастику; 

хаљине; баде мантили; бандане [мараме]; портикле, не 

од папира; беретке; доњи веш; заштитна одећа; боа 

(женски оковратници); трегери; корзети; женске 

чарапе; чарапе; кошуље; боди (женско рубље); 

шешири; капути; капуљаче (одећа); каишеви (одевни 

производи); појасеви за новац (одећа); најлонске 

чарапе; крагне (одећа); одвојиве крагне; штитници за 

уши (одећа); одећа за бебе (одевни предмети); одела; 

одећа за плажу; костими за маскенбале; кравате; аскот 

кравате; траке за главу (одећа); џепне марамице за 

одела; јакне (одећа); подвезице; сукње; хаљине без 

рукава; појасеви, мидери и стезници; рукавице (одећа); 

скијашке рукавице; кишни мантил; трикотажа (одећа); 

одећа од жерсеја; грејачи за ноге; хеланке (панталоне); 

ливреје; чарапе и плетена трикотажа; џемпери; грејачи 

за руке (одећа); сукње-панталоне; боксерице; прслуци; 

панталоне; парке (виндјакне); крзна за одећу; пиџаме; 

наруквице (одећа); пончо; џемпери; подвезице за 

чарапе; држачи чарапа; грудњаци; сандале; сандале за 

купање; ципеле; папуче за купање; гимнастичарска 

обућа; обућа за плажу; обућа за тренинг; шалови; 

ешарпе као одећа; гаћице; мантили; спољна одећа; 

подсукње; ноћне спаваћице до колена; получизме; 

чизме; шалови (крзнени); мајице; сетови (одећа); 

визири (капе); дрвене ципеле (обућа); ђонови за ципеле.  
 

(111) 83206 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-580 (220) 29.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

11080, Земун, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01  

(511) Кл. 38:  услуге телекомуникација; укључујући 

и пренос аудио порука посредством рачунара, 

таблета или мобилног телефона; пренос видео 

материјала посредством рачунара, таблета или 

мобилног телефона; форуме [причаонице] на 

друштвеним мрежема; виртуелне форуме 

[причаонице]; пружање услуга онлајн форума; 

пренос аудио садржаја на захтев; пренос видео 

садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.  
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Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; културне активности; укључујући и 

омогућавање коришћења онлајн аудио записа који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

услуге стављања на располагање аудио материјала 

који се не могу преузимати; услуге мултимедијалних 

библиотека; пренос пословног знања као и техничког 

знања и искуства [обучавање]; истраживања у 

области образовања; организовање и вођење 

забавних догађаја; припремање и вођење културних 

догађаја; производња подкаста.  
 

(111) 83207 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-625 (220) 04.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768 

, Istanbul, TR 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1,  

11000, Београд 

(540) 

Nobeparin 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83208 (181) 07.02.2032. 

(210) Ж- 2022-199 (220) 07.02.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Невена Мијаиловић Костира, Књаза Милоша 

144, 34300, Аранђеловац, RS 

(540) 

Swopper 

(511) Кл. 25:  комбинезони за бебе; кошуље за бебе; 

мајице за бебе; одећа за бебе; панталоне за бебе; 

панталонице за бебе; пиџаме за бебе; тренерке за 

бебе; хаљине за бебе; џемпери за бебе; шортсеви за 

бебе; бодији за бебе и малу децу; једноделна оделца 

за бебе; одећа за бебе и малу децу; одећа за спавање 

за бебе; панталоне за бебе [одећа]; портикле за бебе, 

не од папира; постављена одећа за спавање за бебе; 

спољашња одећа за бебе; капе за бебе које се везују у 

чвор на врху.  

 

(111) 83209 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-579 (220) 29.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Nemanja Tolimir EKLIX DOO, Лазе 

Мамужића 27, 24000, Суботица, RS 

 

 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(591) бела и плава боја.   

(511) Кл. 28:  трамболине.  
 

(111) 83210 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-756 (220) 26.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) BG UrbanLUX doo Beograd-Zvezdara, 

Захумска 65, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

IMA DANA 

(511) Кл. 39:  достава хране из ресторана.  

Кл. 43:  услуге ресторана; обезбеђивање хране и пића 

за госте ресторана; услуге хотела; услуге барова; 

услуге кетеринга; изнајмљивање просторија за 

рођенданске прославе; обезбеђивање објеката за 

банкете и друштвене догађаје за посебне прилике.  
 

(111) 83211 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-746 (220) 20.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4, 11070, 

Београд-Нови Београд, RS 

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

(540) 

HURGANO 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди, 

пестициди.  
 

(111) 83212 (181) 25.01.2032. 

(210) Ж- 2022-98 (220) 25.01.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

 

(732) Здравко Чолић, Васка Попе 14,  

11000, Београд, RS 
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(540) 

Zdravko Čolić Čola 

(511) Кл. 9:  СD-I-дискови [интерактивни компакт 

дискови]; СD јединице за рачунаре; DVD дискови са 

снимљеним музичким садржајем; DVD јединице; видео 

касете; видео-траке; видео филмови; дигитална музика 

која се може преузети са MP3 интернет страница; 

дигитална музика која се може преузети са интернета; 

дигитална музика која се може преузети; дигитални 

уређаји за репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји 

за репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за 

репродукцију музике  

Кл. 16:  књиге; књиге са песмама или нотама; 

новине; дневне новине; плакати од папира; плакати 

од папира или картона; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор].   

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје дигигалне музике 

која се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи: рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; услуге истраживања које се односе на 

рекламирање и маркетинг; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са музичким догађајима; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са домаћим и страним спортским, музичким и 

осталим догађајима из области културе; директно 

оглашавање; непосредно оглашавање; филмско 

оглашавање; огпашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање путем банера; 

рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета.   

Кл. 38:  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.   

Кл. 41:  пружање дигиталне музике која се не може 

преузети са интернета; продукција музике; 

продукција и објављивање музике; услуге уређивања 

у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.   
 

(111) 83213 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-747 (220) 21.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) SUPERSOLUTION DOO BEOGRAD-ZEMUN, 

Аутопут за Нови Сад 55, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Горан Хрустановић, Војводе Петка 14, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела  

(511) Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 83214 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-460 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Зрењанин, RS 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела  

(511) Кл. 16:  челична слова [клишеи]; челична пера; 

носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

печати са адресом; машине за адресовање; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; спајалице 

[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; траке за цигаре, за увијање цигарета; 

машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; подупирач за 

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

сликарске; акварел боје; архитектонски модели; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице 

за писање; писаљке за таблице; сребрни папир; 

моделарска глина; рачунске таблице; аритметичке 

таблице; гравуре; литографска уметничка дела; 

слике, урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

периодичне публикације; атласи; уложне мапе са 

прстеновима; регистратори са прстеновима; 

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

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; четкице за сликаре; 

упијајућа хартија; жигови [печати]; штамбиљи; 

јастучићи за мастило; восак за печаћење; 

канцеларијске машине за печаћење; материје за 

печаћење за канцеларијску употребу; свеске; посуде 

за сортирање и бројање новца; обрасци за 

прецртавање; папир; фолије за прецртавање; 

штитници за прсте за канцеларијску употребу; 

штампарска слова; карбон папир; папир за машине за 

снимање; бележнице; угаони лењири за цртање; 

карте; материјал за обуку [изузев апарата]; индексне 

карте [канцеларијске]; листови папира 

[канцеларијски]; картон; картонске кутије за 

шешире; перфориране картице за разбоје; тубе од 

картона; каталози; метални врх за индексне карте; 

књиге са песмама или нотама; спојени рамови 

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

ногаре за сликаре [штафелаји]; бројеви 

[штампарски]; индијско мастило; хромолитографи; 

хромијуми; восак за калупе, који није за зубарску 

употребу; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

бушилице за папир [зумба]; тоалет папир; хигијенски 

папир; књиге; шестари за цртање; штампарски 

бројеви и слова; слова, штампарска; композери за 

слагање; посуде за писма; конусне папирне кесе; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; графитне мине 

за оловке; хистолошки препарати за наставу; 

француски лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда;  

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне кутије 

за крем; папирне копче; ваљци за писаће машине; 

цртежи који се копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

дијаграми; коверте; умноживачи; инструменти за 

гравирање; папир за увијање; папир за паковање; 

пера; писаће машине [електричне и неелектричне]; 

кутије за оловке; пера од злата; производи за 

брисање; материјали за писање; грбови [папирни 

печати]; штитници за брисање; гумице за брисање; 

електрокардиографски папир; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; канцеларијске машине за 

затварање коверата; фотографије [штампане]; 

брисачи за налив пера; печати; књиговезачка платна; 

комплети за цртање; књиговодствене књиге; индекс 

регистри; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; материјали за филтрирање од 

папира; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; оловке од дрвеног 

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

штампарска слова; клишеи за галванопластику; 

географске мапе; глобуси;  посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; плоче 

за гравуру; ектографи; штампани роковници; 

овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски 

реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампане публикације; приручници; 

папир за писање; притискачи за папир; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографије; литографски 

камен; књижице; светлећи папир; каширани папир; 

пелир папир за копије [канцеларијски материјал]; 

креде за маркирање; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

марамице од папира; индиго папир за умножаваче; 

прекривачи столова од папира; школске табле; 

спајалице; апарати за обележавање бројевима; 

олеографи; траке за везивање [књиговезачке]; 

плочице за печаћење; палете за сликаре; пантографи 

[справе за прецртавање]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пергамент; 

пастелне бојице [креде у боји]; шнитови за шивење 

одеће; кутије за матрице; ваљци за кућно фарбање; 

сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

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

биговање папира [канцеларијскa опрема]; наливпера; 

плоче за матрице; шаблони, матрице за умножавање; 

портрети; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; апарати и машине за умножавање 

докумената; папирне траке и картице за бележење 

компјутерских програма; проспекти папир за 

радиограме; лењири за цртање; штампарске реглете; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини 

[периодични]; папирне траке, које нису 

позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; обележивачи за 

књиге;  маркери за књиге; честитке, разгледнице; 

стеатит [креда за кројаче]; куглице за хемијске 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 

170 ЗИС / RS / IPO 

 

оловке; подметачи за сто од папира; подлоге за 

писање; слова на писаћим машинама, на тастатури; 

држачи печата; кутије за печате; поштанске марке; 

постоља за печате; фолије, слајдови [канцеларијски 

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

папир или употребу у домаћинству; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; адресне матрице за 

машине за адресирање; алманаси; календари; 

скробне пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; портикле од 

папира; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

папир од пулпе, дрвене масе; папирне или картонске 

кутије; постоља за пера и оловке; амбалажа за флаше 

од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; заставе од папира; апарати за 

уништавање папира [шредери] за канцеларијску 

употребу; стоне полице за документацију са фиокама 

[канцеларијски прибор]; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; ножеви за папир [за 

отварање писама]; вреће за ђубре [од папира или 

пластике]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; папирне марамице за уклањање 

шминке; стоне салвете од папира; подметачи од 

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

држачи за оловке; аташе мапе; постоља за мастило; 

несесери са прибором за писање; кројеви и обрасци 

за копирање; омотачи за флаше од картона или 

папира; плакати од папира или картона; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; етикете од папира 

или картона; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; средства за лепљење за папире или употребу 

у домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

рибље туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; вреће за микроталасно кување; 

папирни филтери за кафу; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; натписи од 

папира или картона; налепнице [канцеларијски; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; стрипови; папир за копирање; омоти за 

чековне књижице; пера за туш; бочице за мастило; 

музичке честитке, разгледнице; билтени; материјал 

за паковање направљен од скроба; воштани папир; 

корице за пасоше; четкице за писање; инструменти 

за писање; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; неелектронски импринтери за 

кредитне картице; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папир за сликање и 

калиграфију; брисачи за табле за писање; плочице са 

хватаљком за листове папира; неелектронски 

показивачи графикона; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; калупи за глину за 

моделирање  [уметнички материјал]; спајалице за 

новац; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; посудице 

за боје; маркери [писаћи прибор]; леци, 

флајери;држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; држачи страница књига; глина од полимера 

за моделирање: поштански жигови; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; од папира или картона; новчанице; креда 

у спреју; ваучери; папир од пиринча; пластичне кесе 

за одлагање животињског измета; ваши [јапански 

папир]; надстолњаци од папира; штампане музичке 

партитуре; транспаренти [банери] од папира; украсне 

папирне заставице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; навлаке за картице са 

именом; држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; копче за навлаке за картице са именом 

[канцеларијски прибор]; папир за лекарске столове за 

прегледе; папирни подметачи за стоматолошке 

тацне; портикле са рукавима, папирне; секачи папира 

[канцеларијски прибор]; шаблони за украшавање 

хране и напитака; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; траке за бар кодове; шљокице за 

канцеларијску употребу; ознаке за поврат пртљага од 

папира; марамице од папира за чишћење; заштитне 

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

папир за оригами; торбе за куповину од папира или 

пластике; кесе за набавку од папира или пластике; 

мезуза пергаменти; мезуза кутије; папир за печење; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; флип чарт 

табле; новчанице; сувенири; папир са семењем за 

садњу [канцеларијски материјал]; подне налепнице.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; обавештења 

о пословима; рекламирање преко плаката; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге агенција за пружање 

пословних информација; анализе трошкова и цене 

коштања; дистрибуција рекламног материјала;услуге 

фотокопирања; услуге агенција за запошљавање; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

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

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

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

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
 

(111) 83215 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-461 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

Зрењанин, RS 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела  

(511) Кл. 16:  челична слова [клишеи]; челична пера; 

носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

печати са адресом; машине за адресовање; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; спајалице 

[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; траке за цигаре, за увијање цигарета; 

машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; подупирач за 

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

сликарске; акварел боје; архитектонски модели; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице 

за писање; писаљке за таблице; сребрни папир; 

моделарска глина; рачунске таблице; аритметичке 

таблице; гравуре; литографска уметничка дела; 

слике, урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

периодичне публикације; атласи; уложне мапе са 

прстеновима; регистратори са прстеновима; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; папирни 

подметачи за пивске чаше; улазнице; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; четкице за сликаре; 

упијајућа хартија; жигови [печати]; штамбиљи; 

јастучићи за мастило; восак за печаћење; 

канцеларијске машине за печаћење; материје за 

печаћење за канцеларијску употребу; свеске; посуде 

за сортирање и бројање новца; обрасци за 

прецртавање; папир; фолије за прецртавање; 

штитници за прсте за канцеларијску употребу; 

штампарска слова; карбон папир; папир за машине за 

снимање; бележнице; угаони лењири за цртање; 

карте; материјал за обуку [изузев апарата]; индексне 

карте [канцеларијске]; листови папира 

[канцеларијски]; картон; картонске кутије за 

шешире; перфориране картице за разбоје; тубе од 

картона; каталози; метални врх за индексне карте; 

књиге са песмама или нотама; спојени рамови 

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

ногаре за сликаре [штафелаји]; бројеви 

[штампарски]; индијско мастило; хромолитографи; 

хромијуми; восак за калупе, који није за зубарску 

употребу; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

бушилице за папир [зумба]; тоалет папир; хигијенски 

папир; књиге; шестари за цртање; штампарски 

бројеви и слова; слова, штампарска; композери за 

слагање; посуде за писма; конусне папирне кесе; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; графитне мине 

за оловке; хистолошки препарати за наставу; 

француски лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда;  

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне кутије 

за крем; папирне копче; ваљци за писаће машине; 

цртежи који се копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

дијаграми; коверте; умноживачи; инструменти за 

гравирање; папир за увијање; папир за паковање; 

пера; писаће машине [електричне и неелектричне]; 

кутије за оловке; пера од злата; производи за 
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брисање; материјали за писање; грбови [папирни 

печати]; штитници за брисање; гумице за брисање; 

електрокардиографски папир; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; канцеларијске машине за 

затварање коверата; фотографије [штампане]; 

брисачи за налив пера; печати; књиговезачка платна; 

комплети за цртање; књиговодствене књиге; индекс 

регистри; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; материјали за филтрирање од 

папира; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; оловке од дрвеног 

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

штампарска слова; клишеи за галванопластику; 

географске мапе; глобуси;  посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; плоче 

за гравуру; ектографи; штампани роковници; 

овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски 

реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампане публикације; приручници; 

папир за писање; притискачи за папир; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографије; литографски 

камен; књижице; светлећи папир; каширани папир; 

пелир папир за копије [канцеларијски материјал]; 

креде за маркирање; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

марамице од папира; индиго папир за умножаваче; 

прекривачи столова од папира; школске табле; 

спајалице; апарати за обележавање бројевима; 

олеографи; траке за везивање [књиговезачке]; 

плочице за печаћење; палете за сликаре; пантографи 

[справе за прецртавање]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пергамент; 

пастелне бојице [креде у боји]; шнитови за шивење 

одеће; кутије за матрице; ваљци за кућно фарбање; 

сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

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

биговање папира [канцеларијскa опрема]; наливпера; 

плоче за матрице; шаблони, матрице за умножавање; 

портрети; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; апарати и машине за умножавање 

докумената; папирне траке и картице за бележење 

компјутерских програма; проспекти папир за 

радиограме; лењири за цртање; штампарске реглете; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини 

[периодични]; папирне траке, које нису 

позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; обележивачи за 

књиге;  маркери за књиге; честитке, разгледнице; 

стеатит [креда за кројаче]; куглице за хемијске 

оловке; подметачи за сто од папира; подлоге за 

писање; слова на писаћим машинама, на тастатури; 

држачи печата; кутије за печате; поштанске марке; 

постоља за печате; фолије, слајдови [канцеларијски 

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

папир или употребу у домаћинству; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; адресне матрице за 

машине за адресирање; алманаси; календари; 

скробне пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; портикле од 

папира; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

папир од пулпе, дрвене масе; папирне или картонске 

кутије; постоља за пера и оловке; амбалажа за флаше 

од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; заставе од папира; апарати за 

уништавање папира [шредери] за канцеларијску 

употребу; стоне полице за документацију са фиокама 

[канцеларијски прибор]; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; ножеви за папир [за 

отварање писама]; вреће за ђубре [од папира или 

пластике]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; папирне марамице за уклањање 

шминке; стоне салвете од папира; подметачи од 

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

држачи за оловке; аташе мапе; постоља за мастило; 

несесери са прибором за писање; кројеви и обрасци 

за копирање; омотачи за флаше од картона или 

папира; плакати од папира или картона; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; етикете од папира 

или картона; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; средства за лепљење за папире или употребу 

у домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

рибље туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; вреће за микроталасно кување; 

папирни филтери за кафу; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; натписи од 

папира или картона; налепнице [канцеларијски; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; стрипови; папир за копирање; омоти за 

чековне књижице; пера за туш; бочице за мастило; 

музичке честитке, разгледнице; билтени; материјал 

за паковање направљен од скроба; воштани папир; 

корице за пасоше; четкице за писање; инструменти 
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за писање; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; неелектронски импринтери за 

кредитне картице; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папир за сликање и 

калиграфију; брисачи за табле за писање; плочице са 

хватаљком за листове папира; неелектронски 

показивачи графикона; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; калупи за глину за 

моделирање  [уметнички материјал]; спајалице за 

новац; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; посудице 

за боје; маркери [писаћи прибор]; леци, 

флајери;држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; држачи страница књига; глина од полимера 

за моделирање: поштански жигови; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; од папира или картона; новчанице; креда 

у спреју; ваучери; папир од пиринча; пластичне кесе 

за одлагање животињског измета; ваши [јапански 

папир]; надстолњаци од папира; штампане музичке 

партитуре; транспаренти [банери] од папира; украсне 

папирне заставице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; навлаке за картице са 

именом; држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; копче за навлаке за картице са именом 

[канцеларијски прибор]; папир за лекарске столове за 

прегледе; папирни подметачи за стоматолошке 

тацне; портикле са рукавима, папирне; секачи папира 

[канцеларијски прибор]; шаблони за украшавање 

хране и напитака; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; траке за бар кодове; шљокице за 

канцеларијску употребу; ознаке за поврат пртљага од 

папира; марамице од папира за чишћење; заштитне 

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

папир за оригами; торбе за куповину од папира или 

пластике; кесе за набавку од папира или пластике; 

мезуза пергаменти; мезуза кутије; папир за печење; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; флип чарт 

табле; новчанице; сувенири; папир са семењем за 

садњу [канцеларијски материјал]; подне налепнице.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; обавештења 

о пословима; рекламирање преко плаката; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге агенција за пружање 

пословних информација; анализе трошкова и цене 

коштања; дистрибуција рекламног материјала;услуге 

фотокопирања; услуге агенција за запошљавање; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 
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производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
 

(111) 83216 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-463 (220) 11.03.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

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

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

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

27.05.08; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена,бела, црна  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала;услуге фотокопирања; услуге 

агенција за запошљавање; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рачуноводство; 

вођење књига [књиговодство]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 
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организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 
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отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера. 

Кл. 39:  пратња путника; водоснабдевање; ваздушни 

превоз; превоз амбулантним колима; услуге вуче 

возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке 

услуге; превоз камионом; спасавање бродова; услуге 

превоза робе тегљачем; превоз колицима на 

тегљење; транспорт железнички транспорт; 

изнајмљивање коња за превоз; испорука пошиљки; 

услуге ношења терета од стране носача; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; паковање робе; истовар 

терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; спасилачке 

операције [у транспорту]; резервација превоза; 

путничке резервације; подводна спасавања; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

[курирска служба]; достава новина; достављање 

штампе; достава робе наручене поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање 

сателита за друге; испорука цвећа; франкирање 

поште; пружање информација о саобраћају; 

изнајмљивање замрзивача; флаширања [пуњења 

боца]; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивања мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навиогационих система; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

допуњавање аутомата за продају; складиштење 

пртљага; уговарање услуга путничког превоза за 

друге коришћењем мрежне апликације; пилотирање 

цивилним дроновима; припремање путних виза и 

путних исправа за лица која путују у иностранство; 

услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; привремено складиштење кључева; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; 

паркирање возила; прикупљање кућног и 

индустријског отпада и смећа; изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари; лоцирање и праћење 

људи и терета за потребе транспорта; услуге превоза 

правних докумената; превоз жичаром; изнајмљивање 

сигурносних аутоседишта за децу; гардеробне 

услуге; изнајмљивање дронова за надзор; 

изнамљивање дронова за безбедност.   

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 
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за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 

пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

рихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта;  

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(111) 83217 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-792 (220) 29.04.2022. 

 (151) 20.09.2022. 

(732) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.12; 26.01.22; 26.04.10; 26.11.12; 

27.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела на плавој (hex: #3а5dab) подлози  

 

(511) Кл. 44:  медицинске услуге; медицинска помоћ; 

услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка 

породицама са трудницама, новорођеним бебама и 

малом децом; превентивно саветовање у циљу 

унапређења и очувања здравља деце.  
 

(111) 83218 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-515 (220) 22.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

Оморика 1/9, 11030, Београд, RS 

(740) Јелена Живковић, адвокат, Никшићка 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

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

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела  

(511) Кл. 35:  вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83219 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-516 (220) 22.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

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

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) Кл. 8:  стоне виљушке, рен да, ручни алат 

руком покретан, ма шине за сецкање воћа ручне, 

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

ручне справе за коврџање косе, сецкалице за поврће, 

кухињски ножеви са великим сечивом, ножеви за 

љуштење, отварачи са оштрицом, баштенски алат, 

ножићи за бријаче, тримери, прибор за бријање, 

турпије, сребрни есцајг, ручни алат за копање, 

ножеви, клешта, пинцете, резачи јаја, увијачи 

трепавица, виљушке кашике и ножеви за бебе, ручне 

справе за обраду хране.   
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Кл. 21:  посуде за чување хране топлотно изоловане, 

стаклене бочице, корпе за хлеб за кућну употребу, 

метле, кофе, канте, лавори, комплети посуда за 

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

кутије за чај, стаклени затварачи, флаше, термоси, 

четке за тоалет, декоративни бокали, држачи за 

јеловнике, флашице за уље и сирће, шерпе, керамика 

за употребу у домаћинству, млатилице за муве, четке 

за ципеле, крпе за чишћење, шејкери за коктеле, 

поклопци за лонце, навлаке за даске за пеглање, 

цедиљке, посуђе за кување, куварске модле, 

чачкалице, сталци за пегле, држачи за сапуне, 

држачи за тоалет папир, сетови за зачине, сунђери за 

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

спортове, посуде за поврће, кашике за преливање, 

прибор за скупљање мрвица, лопатице за торту, 

кашике за сервирање колача, посуде за бибер, 

грнчарије, канте а смеће, виљушке за сервирање, 

кашике за сервирање, подметачи, посуде за печење, 

послужавници, кухињске крпе, брисачи стакла, 

хватаљке за лед хватаљке за салату, четкице за зубе, 

абразивни сунђери, тањири, експрес лонци, четкице 

за бријање, корита за пиће, корита за храњење, 

кавези за птице, чешљеви за животиње, кавези за 

кућне љубимце, кутије простирке за кућне љубимце, 

посуђе за кућне љубимце, замке за мишеве, замке за 

муве, посуде за храну за кућне љубимце аутоматске.  

Кл. 28:  играчке, конфете, играчке за кућне љубимце, 

лопте за игру, балони за прославе, пињата.   
 

(111) 83220 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-517 (220) 22.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

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

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) Кл. 16:  папир, водене боје, акварел боје, 

оловке, спајалице, бележнице, нотеси, албуми, 

штампани материјал (висока штампа), ма шине за 

оштрење оловака, фасцикле за списе (канцеларијски 

прибор), та блице за писање, писаљке за таблице, 

моделарска глина, рачунске таблице, регистратори са 

прстеновима, блокови за цртање, блокови 

(канцеларијски материјал), четкице за сликаре, 

жигови (печати), свеске, обрасци за прецртавање, 

папир за машине за снимање, бележнице, угаони 

лењири за цртање, листови папира (канцеларијски), 

картон, каталози, омоти за папир, индијско мастило, 

фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за 

папир, књиге, шестари за цртање, корективна течност, 

графитне мине за оловке, омоти, корице, креда за 

писање, држачи оловака, оловке са графитном мином, 

табле за цртање, материјал за цртање, инструменти за 

цртање, коверте, папир за увијање, папир за паковање, 

пера, производи за брисање, материјали за писање, 

гумице за брисање, пробадачи, мастило, 

мастиљарнице, печати, комплети за цртање, индекс 

регистри, филтер папир, формулари, канцеларијски 

материјал изузев намештаја, оловке од дрвеног угља, 

шаблони (од папира), посуде за водене боје за 

уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице, 

штампани роковници, дописнице, разгледнице, 

штампарски комплети, покретни (канцеларијски 

реквизити), папир за писање, притискачи за папир, 

оловке за цртање, књижице, креде за маркирање, 

марамице од папира, спајалице, палете за сликаре, 

канцеларијски материјал и  канцеларијски прибор, 

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

за кућно фарбање, кутије са бојама (школски 

материјал), налив-пера, лењири за цртање, налив-пера 

и хемијске оловке, школска опрема (свеске и прибор 

за писање), обележивачи за књиге, маркери за књиге, 

куглице за хемијске оловке, фолије, слајдови 

(канцеларијски материјал), глутен (лепак) за папир 

или употребу у домаћинству, лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству, календари, сликарске 

четкице, самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству, ножеви за папир, зарезачи за оловке 

електронски и неелектронски, налепнице, папир за 

копирање, пера за туш, инструменти за писање, папир 

за сликање и калиграфију, брисачи за табле за писање, 

коректорске траке, маркери.  
 

(111) 83221 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-518 (220) 22.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

LINEZAN 

(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.  
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(111) 83222 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-530 (220) 24.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

(540) 

 

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

27.05.17; 27.05.24; 29.01.06  

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

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83223 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-618 (220) 04.04.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 Rispekt za više batačića 

(511) Кл. 30:  спремљене грицкалице које се 

примарно састоје од зрна кукуруза, житарица, чипс 

од кукуруза, тортиља чипс, пита чипс, чипс од 

пиринча, колачи од пиринча, крекери од пиринча, 

крекери, переце, екструдиране грицкалице, кокице, 

ушећерене кокице и кикирики, штанглице 

(грицкалице).  
 

(111) 83224 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-789 (220) 29.04.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) VIR SISTEM DOO LEŠTANE , Кружни пут 

13к, 11309, Београд, RS 

(540) 

Vladavina 

(511) Кл. 33:  вино; жестока пића.  
 

(111) 83225 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-790 (220) 29.04.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) DUNAVPLAST KORP d.o.o. Inđija, ПИНЦ 2 

25 Североисточна радна зона, 22320, Инђија, RS 

(740) Милена Лучић, адвокат, Мештровићева 35, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, бела, плава.  

(511) Кл. 10:  посуде за урин; посуде за медицинску 

употребу; посебни контејнери за медицински отпад; 

наруквице за медицинске намене; кашике за давање 

лека; хиподермички шприцеви - шприц за ињекције; 

медицинске гуске и лопате; електричне пипете за 

медицинске сврхе; пипете за медицинску употребу; 

штапићи за преглед грла; штапићи за чишћење 

ушију; штапићи за преглед грла за медицинске 

намене; капаљке за употребу у медицини; бочице са 

капаљком за употребу у медицини.  
 

(111) 83226 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-539 (220) 24.03.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

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

Оморика 1/9, 11030, Београд, RS 

(740) Јелена Живковић, адвокат, Никшићка 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  
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(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83227 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-29 (220) 12.01.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) JAZZAYOGA DOO, Светозара Марковића 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране; 

привремени смештај.  
 

(111) 83228 (181) 08.04.2032. 

(210) Ж- 2022-655 (220) 08.04.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) Милош Ђондовић, Вука Караџића 055, 26203, 

Опово, Сефкерин, RS 

(740) АОД МОРАВЧЕВИЋ ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.24; 24.09.03; 24.09.05; 26.04.15; 

26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, наранџаста  

(511) Кл. 8:  справе за шишање паса; шишачи за 

животиње [ручни].  

Кл. 43:  услуге прихватилишта за животиње; пансион 

за животиње.  

Кл. 44:  услуге неге животиња; нега кућних 

љубимаца.  
 

(111) 83229 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-822 (220) 06.05.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

RIVANIKA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83230 (181) 08.04.2032. 

(210) Ж- 2022-658 (220) 08.04.2022. 

 (151) 21.09.2022. 

(732) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 Boulevard 

de la Pétrusse,  Luxembourg L-2330, LU 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

MINDSHARE 

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања; услуге промоције; 

услуге маркетинга; рекламне услуге; услуге односа 

са јавношц́у; услуге медијског истраживања и 

консултација; услуге куповине медија; планирање, 

куповина и преговарање у вези са рекламним и 

медијским простором и временом; пословне услуге и 

услуге пословног управљања; услуге стратегије 

друштвених медија; пословно истраживање, 

стратешко планирање, саветодавне и консултантске 

услуге за друге у области оглашавања, маркетинга, 

комуникација, друштвених медија, промоција и 

односа с јавношц́у; услуге креирања, позиционирања 

и стратегије бренда; консултантске услуге у вези са 

стратегијама бренда, управљањем брендом, 

управљањем односима с потрошачима, 

маркетиншким циљањем и циљањем потрошача; 

производња рекламног материјала и реклама; 

креирање рекламних кампања; услуге промоције 

продаје, нарочито, промоција робе и услуга 

различитих индустрија кроз дистрибуцију 

промотивних материјала и давањем савета за 

унапређење продаје; услуге управљања односима са 

потрошачима; компилација рекламног материјала за 

употребу као веб странице на глобалној 

компјутерској мрежи; пружање медијских услуга у 

области персонализованог оглашавања и маркетинга, 

нарочито планирање и куповина медијског времена и 

простора за директно маркетиншко оглашавање; 

услуге дигиталног и онлајн оглашавања и 

маркетинга; услуге интерактивног маркетинга; 

услуге оглашавања и маркетиншке услуге које се 

пружају путем индиректних метода маркетиншке 

комуникације, нарочито путем друштвених медија, 

упитног маркетинга, интернет маркетинга, мобилног 

маркетинга, блоговања и путем других облика 

пасивних, дељивих или виралних канала 

комуникације; промоција робе и услуга кроз 

спонзорство; организација промотивних кампања и 

сродних консултантских услуга; маркетинг догађаја; 
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промоција извлачења награда, такмичења и 

подстицаја потрошача; организација изложби и 

сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе; 

истраживање тржишта и анализа тржишта; услуге 

анализе пословних података; услуге испитивања 

јавног мњења; анализа и проучавање информација о 

потрошачким ставовима и понашању прикупљених 

путем истраживања тржишта и рекламних студија; 

маркетиншке студије; услуге анализе трендова; 

статистичка анализа и компилација; обрада података; 

сегментација и профилисање тржишних података; 

компилација информација у базе података; 

управљање базама података; пружање информација, 

савета и консултација у вези са напред наведеним; 

пружање напред наведених услуга онлајн из 

компјутерске базе података или са глобалне 

компјутерске мреже.  
 

(111) 83231 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-432 (220) 09.03.2022. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Фондација "Регистар националног интернет 

домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I,  

11000, Београд, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) Кл. 35:  оглашавање у области регистрације 

имена домена; оглашавање у области информационе 

безбедности; организовање промоција и едукација у 

области информационе безбедности; маркетинг у 

области телекомуникација; маркетинг у области 

информационе безбедности; маркетинг у области 

имена домена; организовање промоција и едукација 

у области регистрације имена домена.  

Кл. 38:  телекомуникације; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање информација у 

области имена домена; пружање информација у 

области информационе безбедности; пренос порука и 

слика помоћу компјутера и електронске поште; 

приступ глобалним компјутерским мрежама.  

Кл. 42:  услуге регистрације имена домена; 

акредитација регистара имена домена и 

администратора регистара; стварање и 

администрирање квалификација за пружаоце услуга 

регистрације имена домена; успостављање и 

надгледање поштовања процедура које морају 

следити пружаоци услуга регистрације имена 

домена; услуге у области информационе 

безбедности; консултације о безбедности интернета; 

решавање спорова поводом регистрације домена.  
 

(111) 83232 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-433 (220) 09.03.2022. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Фондација "Регистар националног интернет 

домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I,  

11000, Београд, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.17; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) Кл. 35:  оглашавање у области регистрације 

имена домена; оглашавање у области информационе 

безбедности; организовање промоција и едукација у 

области информационе безбедности; маркетинг у 

области телекомуникација; маркетинг у области 

информационе безбедности; маркетинг у области 

имена домена; организовање промоција и едукација 

у области регистрације имена домена.  

Кл. 38:  телекомуникације; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање информација у 

области имена домена; пружање информација у 

области информационе безбедности; пренос порука и 

слика помоћу компјутера и електронске поште; 

приступ глобалним компјутерским мрежама.  

Кл. 42:  услуге регистрације имена домена; 

акредитација регистара имена домена и 

администратора регистара; стварање и 

администрирање квалификација за пружаоце услуга 

регистрације имена домена; успостављање и 

надгледање поштовања процедура које морају 

следити пружаоци услуга регистрације имена 

домена; услуге у области информационе 

безбедности; консултације о безбедности интернета; 

решавање спорова поводом регистрације домена.  
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(111) 83233 (181) 28.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2255 (220) 28.12.2021. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Letzplay D.O.O., Вељка Дугошевића 54, 

Београд, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.07.18; 27.05.01; 27.05.22; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, жута, наранџаста и бела  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.  
 

(111) 83234 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-728 (220) 18.04.2022. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Data Driven Lab doo Beograd, Милутина 

Миланковића 1i, 11070, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; рачунари и периферни рачунарски 

уређаји; интерфејси за рачунаре; рачунари; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

скупови података, снимљени или који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; компјутерски 

хардвер; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или које се могу преузимати; апликације 

за рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; софтвери за 

рачунарске игре, који се могу преузети; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; електронске 

публикације које се могу преузимати; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 

програми који се могу преузимати и који користе 

вештачку интелигенцију у области маркетинга; 

рачунарски програми који се могу преузимати и који 

користе машинско учење у области маркетинга.  

Кл. 35:  маркетинг аналитика; маркетинг; услуге 

саветовања у вези са маркетингом; саветовање за 

рекламу и маркетинг; анализа тржишта; маркетинг 

базе података; пружање информација из области 

маркетинга; консултације и саветовање у вези са 

маркетингом; консултације везане за вођење послова 

који се односе на стратегију, рекламирање, 

производњу, особље и малопродају; саветовање из 

области оглашавања, маркетинга и промотивних 

активности, саветодавне услуге и асистенција; 

консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; рекламне, маркетиншке и 

промотивне услуге; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интернет страница; пружање пословних и 

маркетиншких информација; рекламирање роба и 

услуга за друге; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; маркетиншке и промотивне услуге; 

оглашавање; истраживање и анализа маркетиншких 

активности; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; анализирање повратне 

информације на маркетиншке активности и 

истраживања тржишта; вођење, организовање и 

управљање пословањем; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге рекламних агенција; анализе 

трошкова и цене коштања; ревизија пословања; 

финансијска ревизија; услуге пословног посредовања 

које се односе на повезивање потенцијалних 

приватних улагача са предузетницима којима су 

потребна финансијска средства; компјутерско 

управљање подацима; презентација робе; 

истраживање тржишта; пословна испитивања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са избором особља; професионалне пословне 

консултације; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације о 
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стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

писање рекламних текстова; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; пословне процене; припрема 

студија о профитабилности пословања; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; помоћ у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; услуге посредовања у 

трговини; пружање пословних информација; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

економске прогнозе; промоција продаје за друге; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; објављивање рекламних текстова; 

развој концепта оглашавања; прикупљање 

статистичких података; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; обавештења о пословима; 

системација информација у компјутерским базама 

података; услуге корпоративне комуникације; 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге телемаркетинга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; саветодавне услуге у пословном 

управљању; услуге придобијања потенцијалних 

клијената; услуге праћења тржишта; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање различитих 

стручњака са клијентима; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; стручне услуге о пословној ефикасности.  

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; анализе 

рачунарских система; услуге индустријског дизајна; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

вези информационих технологија; саветодавне 

услуге из области компјутерске технологије; 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера; саветовање у области рачунарског 

софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; писање 

рачунарских кодова; софтвер као услуга [саас]; 

одржавање рачунарског софтвера; платформа као 

услуга [паас]; пружање виртуалних рачунарских 

система путем рачунарства у облаку; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; дизајнирање рачунарских система; 

развој видео и рачунарских игара; развој 

рачунарских платформи; дизајнирање рачунарског 

софтвера: рачунарски графички дизајн за мапирање 

видео пројекција; израда и одржавање веб страница 

за друге; пројектовање модела рачунарском 

симулацијом; копирање рачунарских програма; 

електронско похрањивање података; услуге 

кодирања података; услуге технолошког саветовања 

за дигиталну трансформацију; услуге софтверског 

инжењеринга за обраду података; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; услуге рачунарског 

програмирања за обраду података; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга.  
 

(111) 83235 (181) 28.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2252 (220) 28.12.2021. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Premium Pharma DOO Novi Sad, Тихомира 

Остојића 4, спрат пп, стан 2, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића бр. 9, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.01; 25.07.01; 25.07.22; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08 

(591) црна, плава, златна  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; витамински 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; додаци 

исхрани са козметичким дејством.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; непосредно оглашавање 

путем поште; дистрибуција узорака; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; рекламирање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; маркетиншка истраживања; рекламирање 
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слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; писање 

рекламних текстова; маркетинг; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.  
 

(111) 83236 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-693 (220) 13.04.2022. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) RED PILL PRODUCTION DOO BEOGRAD, 

Петра Мркоњића 2, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 19.13.21; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, црвена  

(511) Кл. 9:  дигитални уређаји за репродукцију музике; 

софтвер за компоновање музике; футроле за уређаје за 

складиштење музике; дигитална музика која се може 

преузети; дигитална музика која се може преузети са 

мп3 интернет страница; дигитална музика која се може 

преузети са интернета; мелодије звона, слике и музика 

који се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже 

и бежичних уређаја; лп плоче.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике 

која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета.  

Кл. 38:  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; испорука дигиталне 

музике електронским преносом; омогућавање приступа 

интернет страницама са дигиталном музиком.  

Кл. 41:  продукција и објављивање музике; 

продукција звучних и видео снимака; продукција 

аудио мастер снимака; продукција песама за 

кинематографске филмове; продукција звучних, 

музичких и видео снимака; услуге продукције 

музичких видео спотова; организовање, продукција, 

представљање и вођење музичких концерата, 

фестивала, турнеја и других музичких и културних 

наступа, догађаја и активности; услуге студија за 

снимање музике; компоновање музике; образовање 

из области музике и забаве; услуге снимања музике; 

услуге компоновања и транскрипције музике за 

друге; омогућавање коришћења онлајн музике, која 

се не може преузимати; пружање дигиталне музике 

која се не може преузети са интернета; пружање 

информација у вези са забавом, музиком, наступима 

уживо и забавним догађајима; услуге уређивања у 

пост-продукцији у области музике, видеа и филма; 

услуге диск џокеја; услуге диск џокеја за забаве и 

посебне догађаје.  
 

(111) 83237 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-843 (220) 11.05.2022. 

 (151) 22.09.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRGLIND 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83238 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-667 (220) 12.04.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VOAHH 

(511) Кл. 9:  мобилна апликација која се може преузети у 

вези са здравственом заштитом; рачунарски софтвер 

који се односи на здравствену заштиту.  

Кл. 42:  пружање привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

прикупљање, анализу, скрининг, обезбеђивање и 

праћење података који се односе на здравствену 

заштиту и болести и поремећаје; пружање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети у вези са здравственом 

заштитом и болестима и поремећајима.  

Кл. 44:  услуге медицинских информација, наиме 

пружање информација у вези са здравственом 

заштитом и болестима и поремећајима; онлајн 

информативне услуге, наиме пружање веб странице 

у вези са здравственом заштитом, болестима и 

поремећајима.  

 

(111) 83239 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-767 (220) 27.04.2022. 

 (151) 23.09.2022. 
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(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 

 New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

LITFULO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83240 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-768 (220) 27.04.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ELREXFIO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83241 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-760 (220) 26.04.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

(732) Healthy Concept d.o.o. Beograd, Кнегиње Зорке 

12, 11000, Београд-Врачар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена, бела, црна.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 83242 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-653 (220) 07.04.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

(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) 01.13.01; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) плава - pantone 3538C, црна - pantone black C  

(511) Кл. 12:  апарати за кретање по земљи, ваздуху 

или води; возила, нарочито: електрична возила; 

електрична моторна возила; делови возила; мотори, 

посебно: мотори за копнена возила; електрични 

мотори за возила на два точка; електрични мотори за 

аутомобиле; електрични мотори за копнена возила; 

мотоцикли, њихови делови и опрема; електрични 

аутомобили; електрични бицикли; електрични 

моноцикли; скутери на електрични погон [возила].  
 

(111) 83243 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-365 (220) 02.03.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

(732) JELENA BUKVIĆ ATANASKOVIĆ PR 

TRGOVINA NA MALO ODEĆOM U 

SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA BY 

YEYA BEOGRAD, Desanke Maksimović 3/16,  

11000, Beograd, RS 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

YEYA 

(511) Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; 

ситни украси; бижутерија; накит, нарочито амајлије, 

брезлетне, брошеви, ланчићи, огрлице, медаљони, 

минђуше, наруквице, прстење, привесци, накит за 

шешире, накит за ципеле, дугмад за манжетне; 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

187 

привесци за накит; привесци за кључеве [прстенови 

за кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима], украси за привеске за кључеве; драго и 

полудраго камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже, нарочито кожа, 

сирова или полупрерађена, кожа у метражи, веганска 

кожа, штављена кожа, позлаћена кожа, крзнене коже; 

крзна; животињске коже; кожне траке; женске 

ташне; џепни новчаници, футроле за кредитне 

картице [новчаници], кутије за визит карте; кожни 

каишеви, кожни каишеви за рамена; ручке за ношење 

кеса из куповине; етикете од коже, етикете од коже 

које се пришивају на одећу; пртљажне и торбе за 

ношење, нарочито ручне торбице, руксаци, ранчеви, 

путне торбе, путне торбе за одећу, кофери, мали 

кофери, кофери са точкићима, спортске торбе, торбе 

за плажу; путни комплети [кожна роба]; торбе 

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

пртљаг, ознаке за путне торбе; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 83244 (181) 05.05.2032. 

(210) Ж- 2022-810 (220) 05.05.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

(732) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 

West, Wayzata, MN 55391, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Smet 

(511) Кл. 30:  чоколада; какао.  
 

(111) 83245 (181) 05.05.2032. 

(210) Ж- 2022-809 (220) 05.05.2022. 

 (151) 23.09.2022. 

(732) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 

West, Wayzata, MN 55391, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Veliche 

(511) Кл. 30:  чоколада, какао.  
 

(111) 83246 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-838 (220) 11.05.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(300) 085021  22.11.2021.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HYPER X3 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за 

пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске цигарете; 

патрони (кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; 

цигарете које садрже замене дувана; табакере; кутије за 

цигарете; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(111) 83247 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-842 (220) 11.05.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BREAFCOMP 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83248 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-376 (220) 03.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Makpharm DOO, Trnjanska cesta 37/1, 10000, 

Zagreb, HR 

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

11 000, Београд 

(540) 

FEZEA 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу 

 

лекови за лечење спазма скелетне мускулатуре.  
 

(111) 83249 (181) 23.03.2032. 

(210) Ж- 2022-520 (220) 23.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo 

posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd, 

Проте Матеје 60/5, 11000, Београд, RS 
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(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) Кл. 3:  козметички препарати за купање; 

козметичке маске; препарати за шминкање; лосиони 

за косу; препарати за заштиту коже (полирање); 

препарати за очување коже (полирање); козметички 

сетови; козметика; козметика на бази маслиновог 

уља; козметичке креме; препарати за уклањање 

шминке; етарске есенције; етарска уља; масти за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

лосиони за козметичку употребу; млеко за чишћење 

за козметичку употребу; тоалетни производи 

(средства за личну хигијену); шампони; препарати за 

негу ноктију; козметички препарати за негу коже; 

помаде за козметичку употребу; препарати за 

сунчање (козметички); ароматична уља (етарска 

уља); балзами за косу; козметика за децу; етарска 

уља за ароматерапију.  

Кл. 29:  маслине, конзервиране; маслиново уље; 

екстра девичанско маслиново уље за исхрану.  

Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; услуге 

продаје путем лицитације; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање; оглашавање; услуге рекламних 

агенција; маркетиншка истраживања; рекламирање 

слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

онлајл продаја козметичких препарата на бази 

маслиновог уља путем вебсајта; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; фактурисање; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; услуге посредовања у трговини; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

придобијања потенцијалних клијената.  
 

(111) 83250 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-542 (220) 24.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA 

d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в,  

11070, Београд, RS 

(740) Срђана Јаковљевић, Гајева 7/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, жута C=0 М=0 Y=64 К=0, C=0 М=0 

Y=75 К=0, C=0 М=20 Y=100 К=0, C=0 М=30 Y=100 

К=0, C=0 М=40 Y=100 К=0  

>(511) Кл. 16:  леци, флајери; штампане ствари; 

штампани информативни листови; календари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карте.  

Кл. 41:  разонода; услуге клађења; онлајн пружање 

услуга игрица виртуелне стварности путем 

рачунарске мреже; организација и пружанје услуга 

игара и такмичења путем интернета; пружање услуга 

казина (игре на срећу); услуге електронских игара 

путем интернета; забава у виду виртуелних 

спортских лига; забава у виду спортских такмичења; 

забава у виду спортских турнира; забава у виду 

спортских утакмица; пружање информација које се 

односе на спортске догађаје.  

Кл. 43:  обезбеђување хране и пића у ресторанима и 

баровима; припрема хране и пића.  
 

(111) 83251 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-599 (220) 30.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Observer Digital DOO, Дрењачка 4, 11000, 

Лештане-Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ROSHTEIN 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер за управљање 

онлајн играма; софтвер за забаву; мултимедијални 

софтвер; платформе рачунарског софтвера; софтвер 

за електронске игре; рачунарски програми за 

управљање мрежама; интерактивни мултимедијални 

програми за рачунарске игре; софтвер за клађење; 

рачунарски апликацијски софтвер за стриминг 
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аудио-визуелног медијског садржаја путем 

интернета; мобилне апликације; програми за 

интерактивне видео игре; мобилне апликације које се 

могу преузимати; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; рачунарски апликацијски 

софтвер за мобилне телефоне; апликације за мобилне 

уређаје које се могу преузети; рачунарске игре; 

софтвер за рачунарске игре; програми за рачунарске 

игре који се могу преузети; рачунарски програми; 

рачунарски мишеви; подлоге за рачунарске мишеве; 

слушалице; конзоле за слушалице; софтвери; 

тастатуре.  

Кл. 16:  налепнице; лепљиве налепнице; оловке; 

постери; штампане ствари.  

Кл. 21:  шоље; чаше за пиће; шољице.  

Кл. 25:  одећа; дуксерице са капуљачом; мајице; 

покривала за главу.  

Кл. 28:  слот машине (апарати за забаву на жетоне); слот 

машине (машине за игре); слот машине (уређаји за игре); 

жетони за игре; точак за рулет; спортске игре; машине са 

играма за забаву; машине за видео игре.  

Кл. 35:  саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; партнерски маркетинг; 

консултантске услуге из области партнерског 

маркетинга; дистрибуција огласног, маркетиншког и 

промотивног материјала; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонуса; обезбеђивање 

огласног простора, времена и услуге огласних 

медија; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање преко мобилних телефонских мрежа; 

услуге електронске трговине, наиме пружање 

информација о производима путем 

телекомуникационих мрежа у рекламне и продајне 

сврхе; услуге онлајн малопродаје везане за одевање; 

рекламирање за друге на интернету, наиме пружање 

онлајн огласних видео снимака за производе и услуге 

везане за игре.  

Кл. 38:  обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; телекомуникације; омогућавање 

приступа веб страницама на интернету; омогућавање 

приступа веб страницама за коцкање и игре на 

интернету; омогућавање приступа мултимедијалним 

садржајима на интернету; стриминг (проток) аудио и 

видео материјала на интернету; стриминг (проток) 

података; услуге интернетског емитовања; 

омогућавање приступа садржају, веб страницама и 

порталима; пренос видео садржаја, филмова, слика, 

текста, фотографија, игара, садржаја који су 

створили корисници, аудио садржаја и информација 

путем интернета.  

Кл. 41:  услуге онлајн играња; услуге игара за потребе 

забаве; услуге казина, игара и коцкања; пружање онлајн 

информација у области забаве рачунарским играма; 

услуге казина; изнајмљивање казино игара; услуге 

клађења; квизови; омогућавање онлајн рачунарских 

игара; услуге разоноде, наиме пружање онлајн 

рачунарских игара; онлајн игре на рачунарској мрежи; 

услуге игара које се пружају комуникацијом помоћу 

рачунарских терминала или мобилних телефона; 

уређивање видео записа; монтажа видео снимака; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга аутомата за аркадне игрице; услуге онлајн игара 

које се пружају са мобилних уређаја; услуге разоноде, 

наиме, пружање онлајн видео записа за игре; услуге 

разоноде, организовање емисија у сврхе разоноде, 

организовање визуелне разоноде преко интернета; 

услуге приказивања видео снимака; услуге видео 

разоноде; снимање видеорекордером; производња 

видео записа; пружање видео разоноде путем веб 

страница; аудио, видео и мултимедијална продукција и 

фотографија.  

Кл. 42:  развој рачунарског софтвера; дизајнирање и 

развијање веб страница на интернету; програмирање 

софтвера за информационе платформе на интернету; 

дизајнирање игара; електронско складиштење 

забавног медијског садржаја; хостинг 

мултимедијалног забавног садржаја; развој 

интерактивног мултимедијалног софтвера; хостинг 

платформи за е-трговину на интернету; хостинг 

платформи на интернету; хостинг електронских 

мрежних садржаја за друге за размену мрежних 

садржаја; развијање и дизајнирање мобилних 

апликација.  
 

(111) 83252 (181) 30.03.2032. 

(210) Ж- 2022-600 (220) 30.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Observer Digital DOO, Дрењачка 4, 11000, 

Лештане-Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.02; 02.01.04; 02.09.12; 24.01.15; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) окер, браон, светло зелена, бела, сива, црна  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер за управљање 

онлајн играма; софтвер за забаву; мултимедијални 

софтвер; платформе рачунарског софтвера; софтвер 

за електронске игре; рачунарски програми за 
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управљање мрежама; интерактивни мултимедијални 

програми за рачунарске игре; софтвер за клађење; 

рачунарски апликацијски софтвер за стриминг 

аудио-визуелног медијског садржаја путем 

интернета; мобилне апликације; програми за 

интерактивне видео игре; мобилне апликације које се 

могу преузимати; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; рачунарски апликацијски 

софтвер за мобилне телефоне; апликације за мобилне 

уређаје које се могу преузети; рачунарске игре; 

софтвер за рачунарске игре; програми за рачунарске 

игре који се могу преузети; рачунарски програми; 

рачунарски мишеви; подлоге за рачунарске мишеве; 

слушалице; конзоле за слушалице; софтвери; 

тастатуре.  

Кл. 16:  налепнице; лепљиве налепнице; оловке; 

постери; штампане ствари.  

Кл. 21:  шоље; чаше за пиће; шољице.  

Кл. 25:  одећа; дуксерице са капуљачом; мајице; 

покривала за главу.  

Кл. 28:  слот машине (апарати за забаву на жетоне); 

слот машине (машине за игре); слот машине (уређаји за 

игре); жетони за игре; точак за рулет; спортске игре; 

машине са играма за забаву; машине за видео игре.  

Кл. 35:  саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; партнерски маркетинг; 

консултантске услуге из области партнерског 

маркетинга; дистрибуција огласног, маркетиншког и 

промотивног материјала; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонуса; обезбеђивање 

огласног простора, времена и услуге огласних 

медија; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање преко мобилних телефонских мрежа; 

услуге електронске трговине, наиме пружање 

информација о производима путем 

телекомуникационих мрежа у рекламне и продајне 

сврхе; услуге онлајн малопродаје везане за одевање; 

рекламирање за друге на интернету, наиме пружање 

онлајн огласних видео снимака за производе и услуге 

везане за игре.  

Кл. 38:  обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; телекомуникације; омогућавање 

приступа веб страницама на интернету; омогућавање 

приступа веб страницама за коцкање и игре на 

интернету; омогућавање приступа мултимедијалним 

садржајима на интернету; стриминг (проток) аудио и 

видео материјала на интернету; стриминг (проток) 

података; услуге интернетског емитовања; 

омогућавање приступа садржају, веб страницама и 

порталима; пренос видео садржаја, филмова, слика, 

текста, фотографија, игара, садржаја који су 

створили корисници, аудио садржаја и информација 

путем интернета.  

Кл. 41:  услуге онлајн играња; услуге игара за 

потребе забаве; услуге казина, игара и коцкања; 

пружање онлајн информација у области забаве 

рачунарским играма; услуге казина; изнајмљивање 

казино игара; услуге клађења; квизови; омогућавање 

онлајн рачунарских игара; услуге разоноде, наиме 

пружање онлајн рачунарских игара; онлајн игре на 

рачунарској мрежи; услуге игара које се пружају 

комуникацијом помоћу рачунарских терминала или 

мобилних телефона; уређивање видео записа; 

монтажа видео снимака; пружање услуга казина 

[игре на срећу]; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; услуге онлајн игара које се пружају са 

мобилних уређаја; услуге разоноде, наиме, пружање 

онлајн видео записа за игре; услуге разоноде, 

организовање емисија у сврхе разоноде, 

организовање визуелне разоноде преко интернета; 

услуге приказивања видео снимака; услуге видео 

разоноде; снимање видеорекордером; производња 

видео записа; пружање видео разоноде путем веб 

страница; аудио, видео и мултимедијална продукција 

и фотографија.  

Кл. 42:  развој рачунарског софтвера; дизајнирање и 

развијање веб страница на интернету; програмирање 

софтвера за информационе платформе на интернету; 

дизајнирање игара; електронско складиштење забавног 

медијског садржаја; хостинг мултимедијалног забавног 

садржаја; развој интерактивног мултимедијалног 

софтвера; хостинг платформи за е-трговину на 

интернету; хостинг платформи на интернету; хостинг 

електронских мрежних садржаја за друге за размену 

мрежних садржаја; развијање и дизајнирање мобилних 

апликација.  
 

(111) 83253 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-615 (220) 04.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ATOMIK OLN DOO preduzeće za proizvodnju 

promet i usluge Niš, Топличина 6, 18101, Ниш, RS 

(740) Адвокат Ђорђе Веселиновић, Цара Душана бр. 

28/6, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 06.19.05; 26.01.15; 26.01.21; 26.01.22; 26.04.10; 

27.05.01; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.15  

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

(511) Кл. 4:  индустријска уља; уље за подмазивање.  

Кл. 6:  ланци од метала.  
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Кл. 7:  моторна тестера; оштрице тестере; делови 

машина.  
 

(111) 83254 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-634 (220) 04.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

am Rhein, DE 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

SECTIVON 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 83255 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-635 (220) 04.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

am Rhein, DE 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

VERSEON 

(511) Кл. 5:  инсектициди.  
 

(111) 83256 (181) 17.02.2032. 

(210) Ж- 2022-282 (220) 17.02.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Драгана Милошевић, Шангајска 89ц, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 04.05.01; 05.03.15; 05.07.14; 09.01.07; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05  

(591) зелена, љубичаста, црвена  

(511) Кл. 33:  жестока пића; алкохолна пића, ракија од 

шљиве, шљивовица, аперитиви на бази жестоких пића; 

дестилована жестока пића; дигестиви [ликери и жестока 

пића]; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока 

алкохолна пића [дестилована]; жестока пића с укусима 

[алкохолна ПИћа]; јапанска жестока пића ароматизована 

екстрактом азијске шљиве; алкохолна пића; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

дестилована пића.   

Кл. 35:  услуге велепродаје везане за алкохолна пића; 

услуге малопродаје везане за алкохолна пића; услуге 

велепродаје алкохолних пића, осим пива; услуге 

велепродаје везане за алкохолна пића, осим пива; 

услуге велепродаје везане за препарате за припрему 

алкохолних пића; услуге велепродаје препарата за 

производњу алкохолних пића; услуге малопродаје 

алкохолних пића, осим пива; услуге малопродаје 

везане за алкохолна пића, осим пиво; услуге 

малопродаје везане за препарате за прављење 

алкохолних пића; услуге малопродаје препарата за 

производњу алкохолних пића; услуге онлајн 

велепродаје алкохолних пића, осим пива; услуге 

онлајн велепродаје препарата за прављење 

алкохолних пића; услуге онлајн малопродаје 

алкохолних пића, осим пива; услуге онлајн 

малопродаје препарата за прављење алкохолних 

пића; услуге малопродаје у вези са препаратима за 

прављење алкохолних пића; услуге набавке 

алкохолних пића [куповина робе за друге фирме]; 

услуге велепродаје у вези са препаратима за 

прављење алкохолних пића.   

Кл. 40:  дестилација жестоких пића за друге.  
 

(111) 83257 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-791 (220) 29.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.12; 26.01.22; 26.11.12; 27.01.12; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста (hex: #8b5a95) на белој подлози  

(511) Кл. 44:  медицинске услуге; медицинска помоћ; 

услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка 
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породицама са трудницама, новорођеним бебама и 

малом децом; превентивно саветовање у циљу 

унапређења и очувања здравља деце.  
 

(111) 83258 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-820 (220) 06.05.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Monster Energy Company a Delaware 

corporation,, 1 Monster Way, Corona, California 

92879, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

KHAOTIC 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 83259 (181) 09.05.2032. 

(210) Ж- 2022-830 (220) 09.05.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Emanuel Pulis , 56 Ghajn, Zejtuna Santa Maria 

Estate, Mellieha MLH 2704, MT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.12; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела  

(511) Кл. 35:  пословно умрежавање; дигитални 

маркетинг; промотивне услуге које се односе на 

догађаје из области електронских спортова; 

оглашавање.  

Кл. 38:  стриминг [проток] електронских спортских 

догађаја; стриминг [проток] аудио и видео 

материјала на интернету.  

Кл. 41:  информативне услуге из области коцкања; 

услуге казина, игара и коцкања; вођење пословних 

конференција; организовање конференција у вези с 

образовањем; организовање конференција у вези с 

прометом роба и услуга; организовање пословних 

конференција; организовање конференција у вези с 

трговином; организовање конференција у вези са 

забавом; организовање конференција у вези с 

културним активностима; организовање изложби у 

забавне сврхе; одржавање изложби у забавне сврхе; 

организовање конференција у образовне сврхе; 

организовање конференција у рекреативне сврхе; 

услуге електронских спортова; услуге забаве у вези 

са спортом; организовање и спровођење 

електронских спортских такмичења; забава у виду 

електронских спортских такмичења.  
 

(111) 83260 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-472 (220) 15.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

OKPERLA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску 

употребу; биолошки препарати за употребу у 

медицини; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; лекови за људску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; фармацеутски 

производи који се примењују у виду инјекција; 

непрерађени лекови; биохемијски препарати за 

медицинску употребу.  
 

(111) 83261 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-762 (220) 26.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Pozavarovalnica Sava, d.d. , Dunajska cesta 56, 

1000, Ljubljana, SI 

(740) BDK Advokati OAD, Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) Зелена, бела, тамносива.  

(511) Кл. 36:  осигурање; реосигурање; осигурање 

живота; осигурање имовине; здравствено осигурање; 

осигурање од последица несрећног случаја; 

поморско осигурање; осигурање од пожара; 

посредовање у осигурању; консултације о 

осигурању; пружање информација о осигурању; 

послови актуара; услуге актуара; финансијска 
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процена (у осигурању); процена накнада штете 

[финансијска процена]; вредновање и процена 

ризика за потребе осигурања; припрема 

финансијских анализа; финансијске услуге; 

финансијске операције; финансијско управљање; 

финансијске анализе; финансијска улагања; 

финансијске консултације; пружање финансијских 

информација: клириншки послови [финансије].  
 

(111) 83262 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-763 (220) 27.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) JIANGXI GETO NEW MATERIALS 

CORPORATION LIMITED,, Guangchang Industrial 

Zone, , 344900, Fuzhou City, Jiangxi Province, CN 

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

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.02; 27.05.24  

(511) Кл. 6:  рукохвати на вратима, метални; врата од 

метала; грађевински материјали од метала; прозори 

од метала; гвожђарија [ситна метална роба]; 

подупирачи од метала; ланци од метала; металне 

оплате за бетон;  браве од метала, осим електричних; 

цеви од челика.  
 

(111) 83263 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-764 (220) 27.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ADRENALIN DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 

(VRAČAR), Тополска 22, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  све врсте фотографских и 

кинематографских апарата, магнетни носиоци 

података, акустичне плоче; играни филмови, 

филмови адаптирани за приказивање на телевизији, 

фонографске плоче, касете, звучни снимци, видео 

касете и траке.  

 

 

Кл. 35:  услуге које пружају предузећа која се, за 

рачун друхих лица или за свој рачун баве 

продукцијом; услуге продукције програма 

телевизијске продаје.  

Кл. 41:  услуге које пружају предузећа која се, за 

рачун других лица или за свој рачун, баве 

продукцијом радио и телевизијских програма; услуге 

режирања и продукције филмова, осим рекламних 

филмова; одређене услуге писања, на пример, 

писање сценарија, текстова песама; услуге филмског 

студија, образовање одраслих, забављање других 

лица, привлачење пажње, организовање 

(приређивање) и вођење семинара, конференција, 

конгреса, изложби, спортских такмичења, издавање 

текстова и књига.  
 

(111) 83264 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-765 (220) 27.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) TWO RIVERS DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 

Тополска 22, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава.  

(511) Кл. 35:  услуге које пружају предузећа која се 

баве оглашавањем (рекламирањем) тако што, за 

рачун других лица, комуницирају са јавношћу 

(рекламе) путем преноса било каквих информација о 

производима и услугама омогућавајући 

потрошачима пригодан поглед на те производе и 

услуге-рекламне услуге; услуге продукције програма 

телевизијске продаје. 

Кл. 38:  тржишне комуникације.  

Кл. 41:  образовање одраслих, забављање других 

лица, привлачење пажње, организовање 

(приређивање) и вођење семинара, конференција, 

конгреса, изложби, спортских такмичења, издаваље 

текстова и књига; услуге које пружају предузећа која 

се баве продукцијом тако што, за рачун других лица 

или за свој рачун, се баве продукцијом радио и 

телевизијских програма; услуге режирања и 

продукције филмова, осим рекламних филмова; 

одређене услуге писања, на пример, писање 

сценарија, текстова песама.  
 

(111) 83265 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-703 (220) 14.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Валуатор д.о.о., Вељка Дугошевића 54, 

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 24.17.20; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.03  

(591) тамно зелена, светло зелена  

(511) Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [SaaS].  
 

(111) 83266 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-397 (220) 04.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., 

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

CHANGHE STREET, BINJIANG DISTRICT, 

Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

Ulikebeauty 

(511) Кл. 5:  расхладни спрејеви за медицинске 

намене; креме против свраба; алое вера гел за 

терапеутске сврхе; гелови за масажу за медицинске 

сврхе; гелови за дерматолошку употребу; 

антибактеријски гелови; завоји, медицински; 

желатин за медицинску употребу; витамински 

препарати; раствори за контактна сочива; храна за 

бебе; дезодоранси за одећу и текстил; грудни 

улошци за дојење; штитници за очи за медицинске 

потребе; пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; 

стоматолошки абразиви; медицински шампони; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене.  

Кл. 9:  интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; сервер рачунарске мреже; 

софтверске апликације за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  

 

Кл. 10:  монитори телесне масноће; електрични 

масажери за главу за кућну употребу; електрични 

апарати за масажу за кућну употребу; ласери за 

козметичке третмане лица и коже; ласери за 

медицинску употребу; медицински апарати и 

инструменти; трбушни појасеви; апарати за масажу; 

апарати за масажу очију; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за вештачко дисање; 

физиотерапеутски апарати; електрични термофори, 

подлоге, за медицинску употребу; вештачки удови; 

хируршки материјал за зашивање; ваздушни кревети 

за медицинску употребу; зубарски апарати и 

инструменти; ортодонтски апарати; водени кревети 

за медицинску употребу; уређаји за третирање акни.  
 

(111) 83267 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-396 (220) 04.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

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

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

Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  тонери за кожу за козметичке сврхе; 

алое вера гел за козметичке сврхе; етарска уља; пасте 

за зубе; козметика; козметичке маске; парфеми; 

шампони; млеко за чишћење; препарати и супстанце 

за депилацију; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; гелови за масажу 

који  нису за медицинску употребу; тоник за косу; 

препарати за парфимисање ваздуха; млеко за тело; 

балзами за косу; траке за избељивање зуба; 

препарати за негу коже, немедицински; вештачке 

трепавице; лак за нокте.  

Кл. 9:  интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; сервер рачунарске мреже; 

софтверске  апликације за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  
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(111) 83268 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-395 (220) 04.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., 

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

CHANGHE STREET, BINJIANG DISTRICT, 

Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  расхладни спрејеви за медицинске 

намене; креме против свраба; алое вера гел за 

терапеутске сврхе; гелови за масажу за медицинске 

сврхе; гелови за дерматолошку употребу; 

антибактеријски гелови; завоји, медицински; 

желатин за медицинску употребу; витамински 

препарати; раствори за контактна сочива; храна за 

бебе; дезодоранси за одећу и текстил; грудни 

улошци за дојење; штитници за очи за медицинске 

потребе; пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; 

стоматолошки абразиви; медицински шампони; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене.  

Кл. 9:  интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; сервер рачунарске мреже; 

софтверске апликације за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  

Кл. 10:  монитори телесне масноће; електрични 

масажери за главу за кућну употребу; електрични 

апарати за масажу за кућну употребу; ласери за 

козметичке третмане лица и коже; ласери за 

медицинску употребу; медицински апарати и 

инструменти; трбушни појасеви; апарати за масажу; 

апарати за масажу очију; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за вештачко дисање; 

физиотерапеутски апарати; електрични термофори, 

подлоге, за медицинску употребу; вештачки удови; 

хируршки материјал за зашивање; ваздушни кревети 

за медицинску употребу; зубарски апарати и 

инструменти; ортодонтски апарати; водени кревети 

за медицинску употребу; уређаји за третирање акни.  
 

(111) 83269 (181) 08.03.2032. 

(210) Ж- 2022-417 (220) 08.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

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

Пупина 115, 11070, Београд, RS 

(740) Александра Гуџулић, адвокат, Булевар краља 

Александра 26, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) Кл. 35:  привремене кадровске услуге; 

запошљавање привременог и повременог кадра; 

запошљавање сталног кадра; попуњавање кадра; 

услуге агенције за запошљавање; психолошко 

тестирање за избор кадра како би се одредила 

њихова адекватност за запошљавање; тестирање 

појединаца како би се одредиле њихове 

квалификације за запослење; пружање услуга оцене 

и избора кандидата за посао; услуге приказа и услуге 

унапређења продаје; административно управљање 

комерцијалним предузећем; оглашавање; пословно 

управљање; услуге пословне администрације; 

канцеларијски послови; услуге пословног 

информисања саветовања везане за обезбеђивање 

новог привременог кадра и кадра под уговором; 

услуге управљања кадром и услуге саветовања 

везане за изворе прихода; услуге пословног 

саветовања, наиме услуге управљања каријером, 

услуге запошљавања везане за напредовање у 

служби, услуге придобијања нових запослених 

везане за напредовање у служби, услуге саветовања 

везане за запослење, услуге премештања запослених, 

услуге саветовања везане за људске потенцијале, 

услуге саветовања везане за управљање кадром, 

услуге саветовања везане за задржавање кадра и 

услуге саветовања везане за управљање каријером; 

услуге пописа резимеа; услуге упоређивања резимеа; 

услуге припреме ревизије и пореза; услуге 

ангажовања друге фирме за обављање послова; 

привремене професионалне кадровске услуге; 

запошљавање привременог професионалног кадра; 

регрутовања професионалног кадра; агенције за 

запошљавање професионалног кадра; тестирање 
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појединаца како би се одредиле њихове 

квалификације; тестирање конципирано тако да се 

њиме одређују индустријска знања, вештине и 

могућности извођења задатака који подразумевају 

координацију покрета руку и очију запослених и 

привременог помоћног кадра; све врсте тестирања 

запослених.   

Кл. 41:  услуге пружања обуке, професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком), организовање и вођење конференција, 

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

обука (тренирање).  

Кл. 42:  услуге саветовања у области технологије, 

укључујући компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер; услуге проверавања сигурности 

компјутерског система; компјутерско програмирање.   
 

(111) 83270 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-743 (220) 20.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

FLIRKANO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

хипертензије.  
 

(111) 83271 (181) 20.04.2032. 

(210) Ж- 2022-744 (220) 20.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

Mama nije sama 

(511) Кл. 35:  оглашавање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

комерцијалне информације и савети за потрошаче у 

области козметичких производа; рекламирање и 

маркетинг путем блоговања; оглашавање и 

маркетинг путем друштвених медија; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; циљни маркетинг; рекламне и 

промотивне услуге; објављивање рекламног 

материјала; пружање клијентима информација које 

се односе на козметику; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику; услуге промотивног маркетинга.  

Кл. 38:  комуникација путем интернет блогова; 

интернет комуникација; слање порука путем 

вебсајта; услуге онлајн комуникације; омогућавање 

приступа информацијама путем интернета.  

Кл. 41:  онлајн издавање електронских књига и 

часописа; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; разонода; забава која се пружа путем 

интернета; писање текстова*; писање и објављивање 

текстова, осим у рекламне сврхе; припрема текстова 

за објављивање; објављивање текстова у облику 

електронских медија; објављивање, извештавање и 

писање текстова; електронске публикације текстова 

и штампаног материјала, осим рекламних текстова, 

на интернету; онлајн издавање часописа или 

дневника [услуге веблога]; услуге писања блогова.  
 

(111) 83272 (181) 27.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2247 (220) 27.12.2021. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PreDaddy Duo 

(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 дијететски додаци 

исхрани.  
 

(111) 83273 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-421 (220) 09.03.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

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

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AVANCARDO PLUS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(111) 83274 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-754 (220) 21.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Shenzhen Kanion Appliance Co.,Limited,, 2017-

2020, Hai Wai Lian Yi Building, No.12, Ying Chun Road, 

Jia Bei, Nan Hu,, Luohu District, ShenZhen City, , CN 
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(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 01.13.05; 21.03.21; 26.04.22; 27.05.04; 27.05.24 

(511) Кл. 11:  апарати за хлађење ваздуха; инсталације 

за климатизацију; клима уређаји; инсталације и апарати 

за вентилацију [климатизацију]; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; замрзивачи; фрижидери, 

апарати за хлађење и замрзивачи за потребе 

медицинског складиштења; фрижидери; електрични 

фенови, за личну употребу; вентилатори [ за 

климатизацију];  апарати и инсталације за кување;  

вишенаменски електрични лонци; пекачи;  фритезе на 

врућ ваздух; чајници, електрични; грејачи за купатила; 

рингле; инсталације за грејање (воде); апарати и 

инсталације за осветљавање; филтери за пијаћу воду.  
 

(111) 83275 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-718 (220) 18.04.2022. 

 (151) 26.09.2022. 

(732) Vinarija Arsenijević, Винча б.б., 34314, Топола, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, вино.  
 

(111) 83276 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-510 (220) 21.03.2022. 

 (151) 27.09.2022. 

(732) Agraria perfect, Pap Pala 35, 24000, Subotica, RS 

(540) 

BIOBISOL 

(511) Кл. 1:  компост, природна ђубрива, вештачка 

ђубрива.  

(111) 83277 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-665 (220) 12.04.2022. 

 (151) 27.09.2022. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.07; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена-RGB:237,26,59 CMYK:0,100,80,0 

PANTONE 186C бела-RGB:255,255,255 

CMYK:0,0,0,0 PANTONE white  

(511) Кл. 41:  извођење представа уживо; услуге 

биоскопа, приказивање филмова у биоскопима; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање представа, свечаности (услуге 

импресарија).  
 

(111) 83278 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-391 (220) 04.03.2022. 

 (151) 27.09.2022. 

(732) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC, 

Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

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

25.01.15; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07  

(591) златна, тамно браон  

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

(111) 83279 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-392 (220) 04.03.2022. 

 (151) 27.09.2022. 
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(732) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC, 

Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

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

27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста и црна  

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

(111) 83280 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-707 (220) 15.04.2022. 

 (151) 27.09.2022. 

(732) Sinocare Inc., No. 265 Guyuan Road, Hi-tech 

Zone, Changsha, Hunan Province 410205, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  имуноцитохемијски дијагностички 

препарати за медицинску употребу; тест траке за 

мерење нивоа глукозе у крви; реагенс папир за 

медицинску намену; хлеб за дијабетичаре 

прилагођен за медицинску употребу; препарати 

против дијабетеса; ензимски препарати за 

медицинску употребу; инсулин; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијагностички 

препарати за медицинску употребу; додаци за 

минералну храну.  

Кл. 10:  парати за тестирање крви; пумпе за инсулин; 

уређаји за узимање узорака крви; мерачи засићености 

крви кисеоником у медицинске сврхе; монитори 

телесне масноће; апарати за тестирање, за медицинску 

употребу; медицински апарати и инструменти; 

медицински уређаји за праћење засићености крви 

кисеоником; апарати за мерење шећера.  
 

(111) 83281 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-687 (220) 13.04.2022. 

 (151) 27.09.2022. 

 

(300) 1416326  12.10.2021.  IB. 

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

New York, NY 10018, US 

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

(540) 

SUGAR RUSH 

(511) Кл. 3:  препарати за самопотамњивање; 

козметичке торбе које садрже козметику; лак за 

нокте; препарати за негу ноктију; шампони и 

балзами за косу; препарати за обликовање косе; 

препарати за негу косе; дезодоранс за тело; маске за 

тело у праху; козметички јастучићи; крема за очи; 

маске за лице.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје дијететских 

производа, канцеларијског материјала и производа 

од папира, кућних производа и пића; услуге 

малопродаје које укључују дијететске производе, 

канцеларијски материјал и производе од папира, 

кућне производе и пића.  
 

(111) 83282 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-496 (220) 17.03.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) МАК ТРАД ЕГРОУП ДОО, Podavalska 2b, 

11231, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.06; 24.15.13; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена,плава  

(511) Кл. 7:  мотори, осим за сувоземна возила.  

Кл. 9:  електрични проводници.  

Кл. 11:  ЛЕД диоде, уређаји за осветљење.  

Кл. 17:  пластичне материје, полупрерађене.  

Кл. 37:  инсталирање, одржавање и поправка 

машина.  

Кл. 39:  транспортне услуге.  
 

(111) 83283 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-479 (220) 15.03.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) MIZAN LINE DOO, Херцеговачка 234,  

36300, Нови Пазар, RS 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

199 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 25.01.25; 26.11.12; 26.11.25; 26.13.25; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 25:  одећа за мушкарце, жене и децу; 

спортска одећа за загревање, одећа за трчање, 

тренерке, опрема за џогинг; женске блузе изједна са 

гаћицама, трикои, хулахопке, дечија одећа за игру, 

одећа за купање и плажу, панталоне фармерице, 

џинс, спортске гаћице, гимнастичке гаћице, блузе, 

сакои; спортски сакои, кошуље, спортске мајице, т-

мајице са кратким рукавима, плетене мајице, поло 

мајице, пуловери, џемпери, прслуци, мајице-

поткошуље без рукава, блејзери, радни комбинезони, 

униформе: одећа за игру, јакне, зимски капути, 

ветровке, кожне јакне, сукње, хаљине, траке за чело, 

делови одеће који се носе око врата, кравате, ешарпе, 

мараме за око врата, шалови, одећа за спавање, 

спаваћице, пижаме, одећа за кишу, рукавице, кућна 

одећа, доње рубље, слип-гаћице, гаће, мушке гаћице, 

чарапе, кратке чарапе; покривачи за главу, шешири, 

капе, штитници, капуљаче, беретке.  
 

(111) 83284 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-679 (220) 12.04.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.07.03; 11.01.06; 11.03.09; 24.17.02; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) љубичаста, жута, зелена, розе, браон, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, свежа или конзервирана или кувано 

припремљена јела углавном од меса, рибе, живине, 

поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне 

салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате, 

припремљена готова или полу-готова јела од меса, 

рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела, 

све од меса или производа од меса или рибе и 

рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те 

све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане 

производе од рибе и паштете.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај, угоститељске услуге, услуге 

кафетерија, кетеринг за пића и храну, ресторани, self-

service ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп 

опреме који се односе на ресторане.   
 

(111) 83285 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-677 (220) 12.04.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.09.12; 09.07.01; 09.07.25; 16.03.13; 

26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црвена, црна  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, свежа или конзервирана или кувано 

припремљена јела углавном од меса, рибе, живине, 

поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне 

салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате, 

припремљена готова или полу-готова јела од меса, 

рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела, 

све од меса или производа од меса или рибе и 

рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те 

све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане 

производе од рибе и паштете.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 
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житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај, угоститељске услуге, услуге 

кафетерија, кетеринг за пића и храну, ресторани, self-

service ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп 

опреме који се односе на ресторане.   
 

(111) 83286 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-776 (220) 27.04.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield,  

WI 53045, US 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 

32, 11000, Београд 

(540) 

FISERV 

(511) Кл. 36:  услуге обраде плаћања; услуге 

контроле картица; услуге мобилног банкарства; 

услуге позајмица; трговачке услуге, нарочите услуге 

прибављања картица, трговачко банкарске услуге и 

услуге продајних места; услуге издавања картица; 

услуге готовинских позајмица; услуге верификације, 

ауторизације и прихватања чекова; услуге 

електронског уновчавања чекова; услуге банкомата; 

услуге управљања финансијама, нарочито услуге 

управљања рачунима и услуге наплате потраживања; 

услуге финансијских истраживања; услуге 

конверзије валута; основне услуге вођења рачуна; 

услуге управљања финансијским ризиком; услуге 

финансијског управљања учинком предузећа и 

пословним садржајем; презентација електронских 

извештаја; услуге управљања готовином; услуге 

управљања учинком предузећа; услуге управљања 

пословним садржајем; услуге обраде финансијских 

података; услуге онлајн банкарства, нарочито, 

пружање информација о банци, депозиту, кредиту, 

стању текућег рачуна путем глобалне 

комуникацијске мреже, услуге онлајн преноса 

средстава, услуге онлајн плаћања рачуна, услуге 

онлајн банке, депозита, кредита и отварања текућег 

рачуна; банкарске услуге.  
 

(111) 83287 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-702 (220) 14.04.2022. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

(540) 

APEX 

(511) Кл. 9:  смартфони [паметни телефони]; 

мобилни телефони.  
 

(111) 83288 (181) 23.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2218 (220) 23.12.2021. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., 

Songshan Dist. , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 20:  намештај; столице; намештај за седење; 

гејмерске столице; столице са точкићима; покретне 

столице [намештај]; канцеларијске фотеље; 

ергономске фотеље; фотеље на расклапање; столице 

са подесивим наслоном; окретне радне столице; 

подметачи за столице; ноге за столице; столице са 

округлим постољем; конференцијске столице; високе 

столице [намештај]; лабораторијске (индустријске) 

столице; преносиве потпоре за леђа за употребу на 

столицама; столице као канцеларијски намештај; 

фотеље; фотеље са подесивим наслоном; фотеље или 

софе са подесивим наслоном [намештај]; фотеље или 

софе са подесивим наслоном [столице]; столице на 

љуљање; седишта од метала; јастучићи за седишта; 

ауто седишта/носиљке за бебе; столови; столови за 

рачунаре; канцеларијски столови; радни столови и 

столови; радни столови; покретне огласне табле; 

ормани, креденци; клупе [намештај]; оградице за 

бебе; креветци / колевке; полице за библиотеке; 

дрвени оквири за кревете; сталци за боце; креденци 

за посуђе; канцеларијски столови; канцеларијски 

намештај; постоља за костиме; ормани за картотеке 

[намештај]; ормани за документа; заштитне преграде 

за камине [намештај]; седишта / столице; наслоњаче, 

лежаљке / канабеи; наслони за главу [намештај]; 

постоља за шешире; штандови; полице за ормане за 

документа; комоде; пултови [столови]; душеци; 

столови за цртање; дивани и софе; столарска роба; 

школски намештај; дактилографски столови / полице 

за писаће машине; кревети; радни сто, клупа; полице 

[намештај]; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

постоља за саксије; метални намештај; сталци за 

излагање новина; сталци за часописе; лавабои са 

ормарићем, комодом [намештај]; чивилуци; делови 

од дрвета за намештај / делови намештаја од дрвета; 

канцеларијски столови за стајање; постоља за 
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кишобране; параван, преграда [намештај]; табле за 

столове; врата за намештај; полице за намештај; 

писаћи столови; софе; канабе; конструкције кревета; 

столови од метала; тоалетни сточићи; полице за 

складиштење; ормарићи са бравицама; столице за 

лежање [лигештули]; сталци [намештај]; сталци, 

постоља, штандови [намештај]; витрине[намештај]; 

душеци на надувавање, који нису за медицинску 

употребу; постоља за рачунске машине; намештај за 

вагон ресторане; столови за масажу; водени кревети, 

који нису за медицинску употребу; хоклице; ручна 

колица [намештај]; сандуци за играчке; високе 

столице за бебе; шеталице за бебе; колица за 

компјутере [намештај] / сточићи за компјутере 

[намештај]; књиге-полице за књиге; сталак за убрусе 

[намештај]; столови за пресвлачење беба 

причвршћени за зид; покретне преграде [намештај]; 

намештај на надувавање; кутије за излагање накита; 

полице; конзолни столови; полице за књиге; сталци 

за одела; креветци за бебе / кревети са оградом за 

бебе; плетене корпе за бебе; гардеробни ормани; 

табуреи; ваздушни кревети, не за медицинске 

намене; душеци за камповање; столице за туш 

кабине; седишта за купање беба; радни сточићи за 

држање на крилу; преносиви канцеларијски столови; 

комоде за купатила [намештај]; фиоке за намештај; 

ормарићи за пртљаг; столице за купатило; кухињски 

плакари [намештај]; организатори за фиоке; висећи 

организатори за ормане; заштитни преградни панели; 

декоративни јастучићи; јастуци; јастуци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

јастук; јастуци на надувавање који нису за 

медицинску употребу; простирке за оградице за 

децу; подметачи за пресвлачење беба за вишекратну 

употребу; простирке за спавање / подлоге за 

спавање; потпорни јастуци за главу бебе; јастуци 

против превртања беба; јастуци за позиционирање 

главе бебе; вентилатори за личну употребу, 

неелектрични; контејнери, неметални [за 

складиштење, транспорт]; резервоари, неметални; 

држачи за пешкире, неметални, причвршћени / 

причвршћени држачи за пешкире који нису од 

метала; посуде, пластичне за амбалажу; бурад, која 

нису од метала; сталци за бурад, који нису од метала; 

навлаке за одећу [гардеробне]; корпе за ношење 

ствари; корпе, пекарске, за хлеб; танкови, неметални 

и незидани / резервоари, неметални, незидани; бурад, 

неметална; амбалажа од дрвета за флаше; корпе, 

неметалне; навлаке за одећу [за чување]; кутије од 

дрвета или пластике; неметалне канте за отпатке које 

нису за медицинску употребу; неметалне канте за 

рециклажу; сребрно стакло [огледала]; огледала; 

плочице од огледала; ручна огледала [тоалетна 

огледала]; вешалица за капуте / вешалица за одећу; 

мердевине, од дрвета или пластике; степенице 

[мердевине], неметалне; степеник-столице, 

неметалне; лежајеви за кућне љубимце; легла и 

кућице за кућне љубимце; кућице за кућне љубимце; 

кућице за псе; јасле за сточну храну; греде за 

гребање за мачке; јастуци за кућне љубимце; 

ккућице за птице; јастуци за облагање кавеза за 

кућне љубимце; огласне табле; плакати од дрвета 

или пластике; регистарске таблице, неметалне / 

плочице са бројевима, које нису од метала; 

идентификационе плочице, које нису од метала / 

плочице за име, које нису од метала; кућни бројеви 

који нису од метала, несветлећи; натписи од дрвета 

или пластике; рекламни предмети на надувавање; 

етикете од пластике; пластичне или гумене етикете 

које се нашивају на одећи; идентификационе 

наруквице, неметалне; кутије за алате, неметалне, 

празне; сандуци за алат, неметални, празни; канте, 

неметалне / сандуци, неметални.  
 

(111) 83289 (181) 20.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1799 (220) 20.10.2021. 

 (151) 28.09.2022. 

(732) Даница Б. Карић Стојилковић, Генерала 

Штурма 1, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.17; 09.01.05; 26.15.01; 27.03.02; 

27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.   

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83290 (181) 18.03.2032. 

(210) Ж- 2022-498 (220) 18.03.2022. 

 (151) 29.09.2022. 

(732) HENEX DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Стефана Првовенчаног 28, Вождовац-Београд, RS 
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(540) 

 

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

(591) црвена  

(511) Кл. 12:  возила.  

Кл. 16:  постери, огласни панои од картона или 

папира, бележнице, нотеси, штампани материјал, 

коверте, штампане публикације.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 35:  рачуноводство, вођење књига 

(књиговодство), ажурирање огласних материјала, 

пословне процене, пословна испитивања, 

рекламирање, маркетиншка истраживања, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, маркетинг, изнајмљивање билборда, 

оглашавање, услуге техничког прегледа у сврхе 

регистрације возила, пословно управљање, 

канцеларијски послови. 

Кл. 41:  пружање услуга у области образовања, 

професионално усмеравање, испитивање обучености, 

припремање обуке.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, техничка 

испитивања, услуге истраживања и пројектовања, 

дизајнирање визит карти.  
 

(111) 83291 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2056 (220) 29.11.2021. 

 (151) 29.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BLORMINA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

аналгетици; антибиотици; лекови за медицинску 

употребу; лекови за људску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене; 

додаци исхрани; додаци за минералну храну; 

витамински препарати.  
 

(111) 83292 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-364 (220) 02.03.2022. 

 (151) 29.09.2022. 

(732) Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje AD 

Leskovac, Влајкова 199, 16000, Лесковац, RS 

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

11000, Београд 

 

(540) 

FRONTIER BIOPHARMA 

(511) Кл. 3:  козметика, козметички препарати за 

негу коже, средства за чишћење зуба (пасте, гелови, 

течности), козметички препарати.  

Кл. 5:  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, храна за бебе; фластери, 

материјали за завијање; материјали за пломбирање 

зуба, зубарска смола; дезинфекциона средства.  

Кл. 35:  маркетинг, организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе, услуге 

малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала, рекламирање на 

рачунарској мрежи, изнајмљивање времена за 

рекламирање у свим средствима комуникације, 

помоћ у пословном или индустријском управљању, 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица.   
 

(111) 83293 (181) 02.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2111 (220) 02.12.2021. 

 (151) 29.09.2022. 

(732) Аљоша Кричак, Нехруова 121,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Андреја Чивтелић, Курсулина 13, 

Београд 

(540) 

ŠTENARA 

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске 

коже; пртљажне и торбе за ношење; штапови за 

ходање; огрлице; повоци и одећа за животиње; одећа 

отпорна на метке; животињска кожа; штапови за 

ходање ловачке торбе [ловачка опрема]; школске 

торбе; кожни каишеви; кожа; сирова или 

полупрерађена; актен ташне; ранчеви за 

планинарење; ранчеви за камповање торбе за плажу; 

ручне торбице; торбице за око струка; торбице за 

преко рамена; путне торбе; кофери; козметичке 

торбице; празне; јеленска кожа; која није за 

чишћење; кожни ремени за ношење преко рамена; 

спортске торбе; торбе "кенгури"; торбе; футроле за 

кредитне картице [новчаници]; одећа за кућне 

љубимце; штапови за пешачење   

Кл. 20:  намештај; огледала; оквири за слике; 

контејнери; не од метала; за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост; рог; 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар; намештај и његови делови; 

производи направљене од дрвета; плуте; трске; 

плетеног прућа; рога; кости; слоноваче; китове 
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кости; шкољки; ћилибара; седефа; морске пене 

(сепиолита) и замене за све ове материјале; или од 

пластике; метални намештај; намештај за камповање; 

сталке за пушке; штандове за новине; унутрашње 

прозорске ролетне и засторе; опрему за кревете; 

душеке; рамове за кревете; јастуке; огледала; 

огледала на намештају и тоалетна огледала; 

регистарске таблице; неметалне; ситну робу; не од 

метала; завртње; шрафове; клинове; точкиће за 

намештај; огласне табле; декорације од пластике за 

храну; жута амбра; ћилибар; пуњене животиње; 

сребрно стакло [огледала]; ормани; креденци; 

ормарићи за лекове; бамбус; клупе [намештај]; 

оградице за бебе; колевке; кревеци; полице за 

библиотеке; дрвени оквири за кревете; сталци за 

боце; креденци за посуђе; канцеларијски столови; 

канцеларијски намештај; постоља за костиме; 

намештај; ормани за картотеке [намештај]; ормани за 

документа; заштитне преграде за камине [намештај]; 

столице; седишта; наслоњаче; лежаљке; канабеи; 

наслони за главу [намештај]; палете за утовар; које 

нису од метала 20; мерни профили за утовар у 

железничке вагоне; које нису од метала; штандови; 

полице за картотеке; фотеље; комоде; пултови 

[столови]; контејнери; неметални [за складиштење; 

транспорт]; столови; прекривачи; јоргани; јастуци за 

кревете; душеци; чивилуци; ручна колица за 

сервирање чаја; колица за сервирање чаја; таблес 

столови за цртање; столарска роба; школски 

намештај; полице за писаће машине; дактилографски 

столови; подметачи за судопере; подлоге или облоге 

за судопере; посуде; пластичне за амбалажу; држачи 

завеса; који нису од текстила ; кревети; радни сто; 

клупа; полице [намештај]; опрема за намештај; 

неметална; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

клизачи за гарнишне; опрема за прозоре; неметална; 

опрема за кревете; неметална; опрема за врата; 

неметална; даске за сечење [табле]; сандуци; гајбе ; 

навлаке за одећу [гардеробне]; намештај од метала; 

ратан; трска; сталци за излагање новина; плочасте 

унутрашње ролетне; лавабои са ормарићем; комодом 

[намештај] ; болнички кревети .точкићи за кревете; 

који нису од метала; кваке; које нису од метала; 

сталци за читање; пултови; степенице [мердевине]; 

делови намештаја од дрвета; делови од дрвета за 

намештај; точкићи за намештај; неметални; 

канцеларијски столови за стајање; седеф [необрађен 

или полуобрађен]; јастуци; јастуци на надувавање, 

који нису за медицинску употребу; душеци; мадраци 

од сламе; душек од сламе; плетена слама, изузев 

асуре; корпе, пекарске, за хлеб; завеса од перли, 

украсна; врата за намештај; шине за завесе 

[гарнишне]; полице за намештај; шипке за завесе 

[гарнишне]; трска [материјал за плетење]; писани 

столови; канабе; конструкције кревета; статуе од 

дрвета, воска, гипса или пластике; столови од 

метала; тоалетни сточићи; полице за складиштење; 

ормарићи са бравицама; огледала; столице за лежање 

[лигештули]; сталци [намештај]; постоља; штандови; 

витрине, намештај; душеци на надувавање, који нису 

за медицинску употребу; плоче од обрађеног 

ћилибара; уметничка дела од дрвета, воска, гипса 

или пластике; намештај за ресторане; бисте од 

дрвета, воска, гипса или пластике; столови за 

масажу; водени кревети, који нису за медицинску 

употребу; ручна колица (намештај); завесе од 

бамбуса; столице за бебе; шеталице за бебе; сточићи 

за компјутере [намештај]; унутрашње прозорске 

ролетне; унутрашњи прозорски застори; књиге-

полице за књиге; јастуци за кућне љубимце; ручна 

огледала (тоалетна огледала); простирке за оградице 

за децу; сталак за убрусе [намештај]; столови за 

пресвлачење беба; подметачи за пресвлачење беба; 

кревети са оградом за бебе; гардеробни ормани; 

табуреи; столице за туш кабине; радни сточићи за 

држање на крилу; преносиви канцеларијски столови; 

комоде за купатила [намештај]; фиоке за намештај; 

ормарићи за пртљаг.   

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу; беретке; 

радне блузе; одела; радни комбинезон; одело; капе; 

чизме; кабанице; каишеви; шалови; џемпери; 

пуловери; блузе; кошуље; одећа; шешири; крзно 

[одећа]; гумирана одећа за скијање на води; кравате; 

кратке панталоне бермуде; бициклистичка одећа; 

спољна одећа; мараме; ешарпе; еспадриле; копачке; 

водоотпорна одећа; дресови [одећа]; сукње; спортске 

мајице; дуги капути са крзненим оковратником; 

одећа за плажу; обућа за плажу; хаљине; огртачи; 

капути; мантили; униформе; пуњене јакне; јакне; 

траке за главу; виндјакне; скијашке чизме; одећа за 

гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од 

коже; костими за маскембале; рибарски прслуци; 

појасеви за ношење новца [одећа]; рукавице за 

скијање; хаљине; визири; рукавице; одећа од латекса; 

заштитне мајице за водене спортове.   
 

(111) 83294 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-651 (220) 07.04.2022. 

 (151) 29.09.2022. 

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

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

NERVIPLEX 

(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.  
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(111) 83295 (181) 01.04.2032. 

(210) Ж- 2022-613 (220) 01.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Khairat Al Minafie CO for Transport and 

General Trading Ltd., 27, boulevard Saborni ,  

9000, Varna, BG 

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

11000, Београд 

(540) 

MAXICO 

(511) Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(111) 83296 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-821 (220) 06.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) PIP Food Group doo Novi Sad, Салаш 280, 

21233, Ченеј, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06 

(591) пантоне 7741 Ц, бела боја  

(511) Кл. 29:  бобичасто воће, конзервирано; воће, 

конзервисано; воће, прерађено; воће, кувано; 

залеђено воће; маргарин; мермелада; џемови.  

Кл. 30:  брашно од хељде; брашно; воћни преливи 

[сосoви]; кукурузно брашно, крупно; овсено брашно; 

пшенично брашно; смесе за тесто; ферменти за 

тесто; јечмено брашно.  

Кл. 32:  безалкохолна пића; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолни воћни напици; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; екстракти хмеља за 

производњу пива; квас; пиво; сок од јабуке, 

безалкохолни.  
 

(111) 83297 (181) 09.05.2032. 

(210) Ж- 2022-831 (220) 09.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Linde GmbH, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14, 

82049 Pullach, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 1:  гасови и хемикалије које се користе у 

индустрији, трговини, науци и угоститељству; гасови, 

такође у течном облику, нарочито запаљиви гас 

добијен од испарљивих и запаљивих угљоводоника; 

гасови високе чистоће и прецизне мешавине гасова; 

гасови у чврстом стању, нарочито суви лед (чврсти 

угљен-диоксид), у разним стањима, наиме у облику 

зрна, блокова, дискова или пелета, за индустријску и 

научну употребу или друге комерцијалне сврхе, 

нарочито за употребу у комерцијалне сврхе из области 

забаве и разоноде; расхладна средства за фрижидере; 

хемикалије, нарочито течни растварачи и препарати за 

испирање који се користе за пречишћавање гасова; 

адсорбенти, зеолити, јонски измењивачи, молекуларна 

сита, мембране за раздвајање; хемијски и биохемијски 

катализатори.  

Кл. 4:  гориви и запаљиви гасови, укључујући у 

течном или раствореном облику, нарочито ацетилен, 

угљоводонични гасови, мешавине пропана и бутана 

у течном облику, течни нафтни гас (тнг), водоник; 

гасовита горива и моторна горива, нарочито 

угљоводоници или водоник.  

Кл. 5:  гасови и смеше гасова за медицинске и 

терапеутске сврхе, гасовити лекови, анестетички гасови 

и гасови за ублажавање болова за употребу код људи и 

животиња, гасови и смеше гасова за лечење, за 

побољшање менталног стања и за добробит; медицински 

аеросоли и компоненте аеросола за људску употребу; 

средства за дезинфекцију; препарати за уништавање 

штетних организама, штеточина и инсеката, фунгициди, 

хербициди, наиме гасовити медији или медији који се 

користе са гасом за заштиту усева или ускладиштених 

намирница.  
 

(111) 83298 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-794 (220) 29.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

NEMIR 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
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(111) 83299 (181) 12.05.2032. 

(210) Ж- 2022-850 (220) 12.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Томаж Кавчић, Цанкарево набрежје,  

1000, Љубљана, SI 

(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 30:  кафа; чај; замене за кафу; пиринач; 

тапиока; брашно; мед; хлеб; чоколада; цикорија 

[замена за кафу]; чоколадни мусеви; какао; какао 

напици са млеком; пецива; сладолед; шербет 

[залеђени]; квасац; сенф; сосови за месо [умаци]; 

пића на бази кафе; пића од кафе са млеком.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни напици; пиво; 

минерална вода [пиће]; воћни сокови; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

воћни екстракти; напици од соје, осим замена за 

млеко; газирана вода. 

Кл. 33:  алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев 

пива; анисет [ликер]; воћни екстракти, алкохолни; 

дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока 

пића]; жестока пића; ликери; помешана алкохолна 

пића, која нису на бази пива.  
 

(111) 83300 (181) 04.01.2032. 

(210) Ж- 2022-1 (220) 04.01.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Ivett Doroszlay and Laszlo Doroszlay, 

Пустакути ул. 46., 1038, Будимпешта, HU i 

Карокатона ул. 1/C, 2096, Ирем, HU 

(740) Адвокат Силађи Миклош, Јована Поповића 1., 

21220, Бечеј 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 16.03.13; 26.01.18; 26.11.06; 26.11.12; 

26.13.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  парфеми; миришљаве воде.  

Кл. 9:  наочаре; оквири за наочаре; кутије за наочаре. 

Кл. 14:  сатови.  

Кл. 18:  ранчеви за камповање; спортске торбе; мали 

кофери; ранци; руксаци; футроле за кредитне 

картице [новчаници].  

Кл. 25:  горњи делови обуће; одећа; јакне [одећа]; 

папуче за купатило; купаће гаће; одећа за купање; 

пертле за чизме; чизме; блузе, кошуље; гаће; 

рукавице [одећа]; плетена одећа [одећа]; прслуци; 

каишеви [одећа]; мајице; пуњене јакне [одећа]; 

дресови [одећа]; кошуље кратких рукава; шалови, 

мараме; капе; рукавице за скијање; спортске патике; 

сандале; сукње.  
 

(111) 83301 (181) 31.03.2032. 

(210) Ж- 2022-604 (220) 31.03.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) KHAOTICEN DOO BEOGRAD (ZEMUN), 

Драгана Ракића 14в, 11080, Земун-Београд, RS 

(740) Александра Стојановић, адвокат заједничка 

адвокатска канцеларија Доклестић Репић & Гајин, 

Петра Кочића 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.03; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.22; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) Кл. 42:  инсталирање рачунарског софтвера; 

софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; одржавање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, развој, 

инсталирање и одржавање рачунарског софтвера; 

ажурирање и одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање, инсталирање, ажурирање и одржавање 

рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарског 

софтвера; дизајнирање и ажурирање рачунарског 

софтвера; инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера; надоградња и одржавање рачунарског 

софтвера; надоградња рачунарског софтвера; 

одржавање и поправка рачунарског софтвера; развој 
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и ажурирање рачунарског софтвера; развој и 

одржавање рачунарског софтвера; развој 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера и програма; изнајмљивање рачунарског 

хардвера и софтвера; прилагођавање рачунарског 

софтвера; развој и тестирање рачунарског софтвера; 

развој рачунарског хардвера и софтвера; дизајн и 

развој архитектуре рачунарског софтвера; дизајн и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; 

дизајнирање, ажурирање и изнајмљивање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, надоградња и 

изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

одржавање и ажурирање рачунарског софтвера; 

дизајнирање, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и 

програмирање рачунарског софтвера; израда, 

одржавање, и ажурирање рачунарског софтвера; 

инсталација, поправка и одржавање рачунарског 

софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; инсталација, 

одржавање, ажурирање и надоградња рачунарског 

софтвера; истраживања у области рачунарских 

програма и софтвера.   
 

(111) 83302 (181) 31.03.2032. 

(210) Ж- 2022-603 (220) 31.03.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) БЕОГРАДСКИ САЈАМ ДОО, Булевар 

војводе Мишића 14, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.06; 26.11.03; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.10; 27.07.01  

(591) љубичаста, црвено-љубичаста, бела, црна.   

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.   
 

(111) 83303 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-795 (220) 29.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

 

 

(540) 

VOKALUKS 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 83304 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-839 (220) 11.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

NATURELLA TENDER 

PROTECTION 

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 83305 (181) 12.05.2032. 

(210) Ж- 2022-852 (220) 12.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 83306 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-844 (220) 11.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 
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(300) 055832022  21.04.2022.  CH. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

(540) 

STYLE HACK 

(511) Кл. 3:  сапуни; парфимерија; етерична уља; 

козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба; 

препарати за чишћење, негу и улепшавање коже, 

власишта и косе; препарати за обликовање фризуре; 

препарати за нијансирање, бељење, фарбање и 

бојење косе.  
 

(111) 83307 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-700 (220) 14.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110, 24000, 

Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.07.01; 27.07.11  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; услуге трговине 

на велико и на мало у вези са винима.  
 

(111) 83308 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-699 (220) 14.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 09.07.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за вина 

направљен од хартије и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за вина.  

Кл. 33:  вина.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на 

велико и на мало у вези са винима.  
 

(111) 83309 (181) 15.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1783 (220) 15.10.2021. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans, 

L-1820 Luxembourg, LU 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

WELLMUNE 

(511) Кл. 1:  бета глукан (хемикалија за прехрамбену 

индустрију); сахарин; витамини за употребу у 

производњи суплемената за прехрану; витамини за 

прехрамбену индустрију; антиоксиданти за употребу у 

производњи фармацеутских препарата; антиоксиданти 

за употребу у производњи суплемената за прехрану; 

протеини за употребу у производњи суплемената за 

прехрану; протеини за прехрамбену индустрију; 

витамини за употребу у производњи фармацеутских 

препарата; биолошки препарати, осим за медицинске 

или ветеринарске сврхе; културе микроорганизама 

осим за медицинску и ветеринарску употребу; 

препарати микроорганизама осим за медицинску и 

ветеринарску употребу; ензимски препарати за 

прехрамбену индустрију; глукоза за прехрамбену 

индустрију; лецитин за прехрамбену индустрију; 

пектин за прехрамбену индустрију; глутен за 

прехрамбену индустрију; лактоза за прехрамбену 

индустрију; казеин за прехрамбену индустрију.  

Кл. 5:  намирнице које садрже бета глукан за 

дијететске или медицинске сврхе, за исхрану људи и 

животиња, наиме, додаци исхрани и дијететски 

суплементи; суплементи за прехрану за ветеринарске 

потребе; протеински додаци исхрани; формула за 

бебе; млеко за бебе у праху.  

Кл. 29:  грицкалице(снек барови); протеинско млеко; 

млеко у праху за исхрану; протеински шејкови; 

млечни производи обогаћени протеинима 

(немедицински), млечни напици; конзервисано, 

смрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи; 

прерађено коштуњаво воће; грицкалице од 

кромпира; сир; грицкалице на бази сира; готова јела 

на бази рибе, меса и поврћа; јогурти; млечни намази; 

намази на бази коштуњавог воћа; воћни намази; 
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млечни производи; замене за млечне производе; месо 

и замене за месо; грицкалице на бази меса.  

Кл. 30:  кафа; пића на бази какаа; мешавине кафе; 

немедицински чајеви; овсене пахуљице и други 

производи од житарица, укључујући грицкалице; 

овсена каша; кокице; пецива; кондиторски 

производи; преливи за храну; намази од какаа и 

чоколаде; зачински додаци, сосови.  

Кл. 31:  храна за кућне љубимце; посластице за кућне 

љубимце.  

Кл. 32:  енергетска пића; безалкохолна пића; воћна 

пића; нутритивна пића; нутритивни смути; 

протеинска пића; вода обогаћена витаминима, вода 

са укусом.  
 

(111) 83310 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-868 (220) 16.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 83311 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-869 (220) 16.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.13; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела и жута  

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 83312 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-753 (220) 21.04.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Фондација "Регистар националног интернет 

домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I,  

11000, Београд, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.22; 27.05.01; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена, бела  

(511) Кл. 35:  оглашавање у области управљања 

интернетом; оглашавање форума у вези управљања 

интернетом; оглашавање онлајн форума у вези 

управљања интернетом; оглашавање форума у вези 

развоја информационог друштва и информационе 

безбедности; оглашавање онлајн форума у вези 

развоја информационог друштва и информационе 

безбедности.  

Кл. 41:  организовање и вођење форума; припрема и 

вођење форума; организовање и вођење радионица 

[обука]; пренос знања и искуства [обучавање]; онлајн 

интерактивне услуге обуке и образовања у вези са 

управљањем интернетом; онлајн интерактивне 

услуге обуке и образовања у вези развоја 

информационог друштва и информационе 

безбедности.  

Кл. 42:  саветовање у вези информационих 

технологија; саветодавне услуге из области 

управљања интернетом; саветодавне услуге у 

области развоја информационог друштва и 

информационе безбедности; консултације о развоју 

информационог друштва и информационе 

безбедности; управљање информационим 

технологијама; консултације о безбедности 

интернета.  
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(111) 83313 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-867 (220) 16.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.13  

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 83314 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-560 (220) 25.03.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(300) 97051869  29.09.2021.  US. 

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

York, NY 10018, US 

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

(540) 

TARTE 

(511) Кл. 16:  адресари; роковници; календари;  

позивнице; картице за белешке; лични организатори; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја.  

Кл. 20:  огледала; рамови за слике; украсни јастуци; 

јастуци; украсне кутије од дрвета; украсне кутије од 

пластике.  

Кл. 21:  четке за косу.  

Кл. 24:  постељине; тканине за столове ; ћебад за 

кревете; украсна ћебад.  

Кл. 32:  воде (пића); спортска пића; воћни сокови.  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје са канцеларијским 

материјалом и производима од папира, кућним 

производима и напицима; услуге малопродаје са 

канцеларијским материјалом и производима од папира, 

кућним производима и напицима.  
 

(111) 83315 (181) 27.01.2032. 

(210) Ж- 2022-113 (220) 27.01.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) PREHRAMBENA INDUSTRIJA ALEVA DOO 

NOVI KNEŽEVAC, Светозара Милетића 15, 23330 , 

Нови Кнежевац, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.09.12; 05.09.17; 08.01.07; 08.05.03; 

26.01.18; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  сенф.  
 

(111) 83316 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-574 (220) 24.03.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) MOBILLAND EXCLUSIVE DOO NOVI SAD, 

Дринска 5, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Александар Ковач, адвокат, Васе Стајића 28, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

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

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

#000000; #ffffff  

(511) Кл. 9:  заштитне маске; заштитне навлаке за 

паметне телефоне; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; заштитни филмови прилагођени за 

екране паметних телефона; прозирне заштитне 

навлаке прилагођене за мобилне телефоне; прозирне 

заштитне навлаке прилагођене за паметне телефоне; 

слушалице за музику; бежичне слушалице за 

паметне телефоне; слушалице за мобилне телефоне; 

бежичне слушалице са микрофоном за употребу уз 

мобилне телефоне; преносиви пуњачи; ауто-пуњачи 

за мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне 

телефоне; пуњачи за паметне телефоне.   
 

(111) 83317 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-855 (220) 11.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas,  

Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти.  
 

(111) 83318 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-871 (220) 16.05.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) VAPY Ltd.,, 98 Bulgaria Blvd., Astra Business 

Building, Sector "D", office 11,, 1680, Sofia , BG 

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

11070, Београд 

(540) 

VAPY 

(511) Кл. 34:  дуван и замена дувана; цигарете; 

електронске цигарете; производи за употребу са 

дуваном; орални вапоризатори за пушаче. 

Кл. 35:  оглашавање;  организација пословног управљања; 

велепродајне услуге у вези са електронским цигаретама; 

велепродајне услуге у вези са цигаретама; велепродајне 

услуге у вези са производима за употребу са дуваном;  

малопродајне услуге у вези са електронским цигаретама; 

малопродајне услуге у вези с цигаретама; малопродајне 

услуге у вези са производима за употребу са дуваном.  
 

(111) 83319 (181) 19.01.2032. 

(210) Ж- 2022-74 (220) 19.01.2022. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No.69, Li-De St., 

Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C., TW 

(740) Петошевић Душан, адвокат, 11000 Београд, 

Козјачка 15 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 25.07.21; 26.04.09; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  рачунарски сервери; лаптоп рачунари; 

рачунарске периферије и делови наиме, рачунарски 

хардвер; рачунарски софтвер који се састоји од 

програма оперативног система; рачунарска меморија, 

уређаји; јединице чврстих дискова; кутије/кућишта 

за централне јединице рачунара; рачунарске матичне 

плоче; картице за употребу за јединицама за видео 

приказ; рачунарски мишеви; тастатуре за рачунаре; 

[тфт-лцд] монитори за рачунаре.  
 

(111) 83320 (181) 09.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1968 (220) 09.11.2020. 

 (151) 30.09.2022. 

(732) Timecode d.o.o., Фрушкогорска 2, Београд, RS 

(740) Адв.канцеларија Баклаја Игрић 

   , Господар Јевремова 47, 11000, Београд 

(540) 

TIMECODE 

(511) Кл. 9:  мобилне апликације; апликације за 

друштвене мреже и игрице; 3-д и ВР садржаји.  

Кл. 35:  дигитални маркетинг; вођење друштвених мрежа; 

оглашавање; презентације производа и услуга; бренд 

активације и герила кампање; тим билдинг пројекти; услуге 

дестинацијског менаџмента; адаптација тв и радио реклама.  

Кл. 40:  обрада фотографије; припрема сета, 

локације, шминке, фризуре, костима и сценографије.  

Кл. 41:  видео продукција; продукција телевизијских 

рекламних спотова, корпоративних филмова и виралних 

видеа; фотографисање; организовање корпоративних 

догаћаја и конференција; сајамски наступи; разонода; 

организовање модних и спортских манифестација; 

организовање ди-џеј догађаја и концерата; планирање, 

организација и реализација свих врста промотивних и 

културних дешавања.  

Кл. 42:  израда апликација и веб сајтова; рачунарско 

програмирање; израда дигиталних активација; 3-д мапирање.  
 

(111) 83321 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-490 (220) 17.03.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

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

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 05.03.13; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 

26.04.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, бела  

(511) Кл. 5:  витаминско минерални дијететски 

додаци исхрани; дијететске супстанце које садрже 

витамине, минерале, амино-киселине и елементе у 

траговима; дијететске супстанце које садрже 

витамине, минерале и елементе у траговима, 

појединачно или у комбинацији; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дијететски додаци [додаци исхрани] за 

људе и животиње; дијететски додаци исхрани; 

дијететски додаци исхрани за људе и животиње; 

дијететски и хранљиви додаци; дијететски и 

хранљиво обогаћени прехрамбени производи 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

напици прилагођени за медицинску употребу; 

дијететски препарати прилагођени за медицинске 

потребе; биљни додаци исхрани у течном облику; 

биљни екстракти за медицинске потребе; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни 

препарати; биљни препарати за медицинске потребе; 

биљни суплементи; течни биљни додаци исхрани.  

Кл. 35:  дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; директан маркетинг; директно 

оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција 

проспеката директно или путем поште; дистрибуција 

проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и 

узорака за реклмне потребе; дистрибуција 

проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама 

и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних 

летака; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног материјала за друге; 

дистрибуција рекламног садржаја путем интернета; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање простора за 

оглашавање на интернету путем оглашавања 

упражњених места; изнајмљивање рекламних 

материјала; израђивање и ажурирање рекламног 

материјала; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; индексирање интернет страница у 

комерцијалне сврхе; индексирање интернет страница 

у рекламне сврхе; интернет маркетинг; испитивање 

јавног мњења; истраживање тржишта; истраживање 

тржишта у рекламне сврхе; маркетинг; оглашавање; 

онлајн маркетинг; писање маркетиншких текстова; 

позиционирање бренда.  
 

(111) 83322 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-491 (220) 17.03.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

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

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 

 

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

26.04.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.15  

(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, 

наранджаста, жута, плава, зелена, сива, бела  

(511) Кл. 5:  витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, минерале и 

елементе у траговима, појединачно или у комбинацији; 

дијететске супстанце прилагођене за медицинску 

употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе 

и животиње; дијететски додаци [додаци исхрани] за 

људе и животиње; дијететски додаци исхрани; 

дијететски додаци исхрани за људе и животиње; 

дијететски и хранљиви додаци; дијететски и хранљиво 

обогаћени прехрамбени производи прилагођени за 

медицинске потребе; дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу; дијететски препарати 

прилагођени за медицинске потребе; биљни додаци 

исхрани у течном облику; биљни екстракти за 

медицинске потребе; биљни екстракти за фармацеутске 

намене; биљни препарати; биљни препарати за 

медицинске потребе; биљни суплементи; течни биљни 

додаци исхрани. Кл. 35:  дељење рекламних огласа; 

дељење рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за оглашавање; 

дељење рекламног материјала [летака, брошура и 

штампаног материјала]; дељење флајера, брошура, 

штампаног материјала и узорака у рекламне сврхе; 

директан маркетинг; директно оглашавање; 

дистрибуција и дељење материјала за оглашавање 

[летака, проспеката, штампаних материјала и узорака]; 
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дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција летака у рекламне сврхе; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката; 

дистрибуција проспеката директно или путем поште; 

дистрибуција проспеката и узорака; дистрибуција 

проспеката и узорака за реклмне потребе; дистрибуција 

проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама и 

комерцијалних објава; дистрибуција рекламних летака; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

рекламног материјала за друге; дистрибуција 

рекламног садржаја путем интернета; дистрибуција 

узорака; изнајмљивање простора за оглашавање на 

интернету путем оглашавања упражњених места; 

изнајмљивање рекламних материјала; израђивање и 

ажурирање рекламног материјала; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене 

или намене оглашавања; индексирање интернет 

страница у комерцијалне сврхе; индексирање интернет 

страница у рекламне сврхе; интернет маркетинг; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

истраживање тржишта у рекламне сврхе; маркетинг; 

оглашавање; онлајн маркетинг; писање маркетиншких 

текстова; позиционирање бренда.  
 

(111) 83323 (181) 14.03.2032. 

(210) Ж- 2022-468 (220) 14.03.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company , 1132 W. Blackhawk 

Street, Chicago, Illinois 60642, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ORBIT REFRESHERS 

(511) Кл. 30:  посластице; жвакаће гуме; жвакаће 

гуме од којих могу да се праве велики балони; 

бомбоне; дражеје пеперминта; ситне спороотапајуће 

бомбоне и пастиле.  
 

(111) 83324 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-462 (220) 11.03.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

(732) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 25.01.06; 25.01.09; 25.01.15; 

25.03.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна, тамно црвена  

(511) Кл. 29:  албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; екстракти алги за исхрану; желатин;  јестиве 

масти; инћуни, неживи; кикирики путер; путер; 

какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем; 

беланце од јаја; кобасице крвавице; говеђа супа; 

говеђа супа, бујон; препарати за прављење бујона; 

кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи; 

листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели 

купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље 

репице за исхрану; концентрати за бујон; 

концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће; 

супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано 

поврће; кувано поврће; сушено поврће уља за 

исхрану; павлака [млечни производ]; сир; 

кристализовано воће; смрзнуто воће; крокети; 

љускари, који нису живи; урме; млеко; рак, који није 

жив; рибљи филети;  сириште, сирило; воће, кувано; 

намази од воћног желеа; воћна пулпа; месо; риба; 

желе од меса; дивљач, која није жива; ђумбиров џем; 

конзервисана соја, за исхрану; масне супстанце за 

производњу јестиве масти; смеше које садрже маст 

за кришке хлеба; харинге, неживе; јастози, који нису 

живи; кукурузно уље за исхрану; уље палминих 

коштица за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

остриге, које нису живе; рибљи желатин за исхрану; 

шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати за супу од 

поврћа; сокови од поврћа за кување; месни 

екстракти; кефир; кумис; напици од млека, у којима 

млеко преовлађује; сурутка; производи од млека; 

бодљикави јастог, који није жив; сланина; 

конзервисано сочиво; маргарин; мермелада; 

животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке, 

љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе; 

палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у 

праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано 

уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели 

краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено 

месо; састојци за припремање супе; парадајз пире; 

салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа; 

сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за 

исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за 

кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи; 

конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није 

жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене; 

млевени бадем; кикирики, припремљен; 

конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље 

за исхрану; онзервисан пасуљ; јетра; намирнице на 

бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, која нису 

живе; воће конзервисано у алкохолу; полен 

припремљен као храна; шкампи, рачићи, који нису 

живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски 

рачићи, који нису живи; јаја пужева за јело; тофу; 

мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја 

гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску 
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исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци, 

крофне од кромпира; усољена риба; морски краставац, 

који није жив; чауре свилене бубе за људску исхрану; 

поврће у конзерви; паниране кобасице; пахуљице од 

кромпира; пире од јабука; компот од бруснице; тахини 

хумус; морске (нори) алге, конзервисане; грицкалице 

на бази воћа; кисело млеко; кимчи; сојино млеко; милк 

шејк; конзервисана паприка; сунцокретове семенке, 

припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од 

жуманаца; мусеви од поврћа; рибља икра, 

припремљена; семенке, припремљене; алое вера за 

људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско 

млеко; уље од семена лана за исхрану; нискокалорични 

чипс од; нискокалорични хрскави кромпир; лецитин за 

кулинарске намене; млечни ферменти за кулинарске 

намене; компоти; кондензовано млеко; сметана; 

ферментисано печено млеко; ферментисано млеко; 

парадајз пире; паста од поврћа; паста од плавог 

патлиџана; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

бадемово млеко за кулинарске сврхе; пиринчано млеко; 

артичоке, конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; 

млеко у праху; јапански ражњићи од пилетине; 

булгоги; кандирани ораси; зачињено коштуњаво воће; 

зачињени ораси; лешници, припремљени; бобичасто 

воће, конзервирано; гуакамол; прстенови од лука 

[поховани лук]; фалафел; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; дехидрисано месо; замрзнуто-сушено 

месо; лиофилизовано месо; овсено млеко; павлака 

[биљна] на бази поврћа; замрзнуто-сушено поврће; 

лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће; екстра 

девичанско маслиново уље за исхрану; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиви инсекти, неживи; кукуруз 

шећерац, прерађен; намази на бази орашастих плодова; 

кнедле на бази кромпира; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; сојино уље за исхрану; 

замене за млеко; бадемово млеко; млеко од киририкија; 

кокосово млеко; кокосово млеко за кулинарску 

употребу; напици на бази кокосовог млека; пиринчано 

млеко за кулинарску употребу; напици на бази 

бадемовог млека; пресована воћна паста; тофу листићи; 

пљескавице од соје; тофу пљескавице; таџин [готово 

јело од меса, рибе или поврћа]; темпех сатај; поврће, 

прерађено; воће, прерађено; рататули; кандирана патка; 

андулете; беле кобасице; каселет; рибани кисели купус; 

рендани пржени кромпир [hash browns]; омлети; 

ролнице од купуса пуњене месом; концентрати на бази 

поврћа за кување; концентрати на бази воћа за кување; 

намази на бази поврћа; агар-агар за кување; мекушци, 

неживи; кварк; свеж сир; напици са бактеријама млечне 

киселине; јестиво цвеће, сушенo; кристализовани 

ђумбир; ђумбир, конзервисани; кисели ђумбир; супе од 

бобичастог воћа; дезертни крем на бази бобичастог 

воћа; припремљени оброци на бази поврћа за малу 

децу; верјус за кулинарске намене.  
 

 

(111) 83325 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-398 (220) 04.03.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

(732) BURGER HOUSE DOO Beograd-Stari Grad, 

Доситејева 3/II/9, 11000, Београд, RS 

(740) АОД Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, 

Орешки & Грбовић, Кондина 13, 11000, Београд 

(540) 

Burger House Bros 

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  

Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; храна 

припремљена од меса, рибљих и живинских 

производа; оброци који се углавном састоје од меса; 

вегетаријанске пљескавице; месни екстракти; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; пржени кромпир; помфрит; салате од поврћа; 

колутови од лука; желеи, џемови, компоти; јаја; 

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

а нарочито милк шејк.  

Кл. 30:  напици од кафе, какаоа, чоколаде или чаја; 

пице, пите, сендвичи, а нарочито хамбургер 

сендвичи, рибљи сендвичи, пилећи сендвичи, 

вегетаријански бургер сендвичи, сендвичи за 

доручак, топли сендвичи, сендвичи, замотани 

сендвичи; земичке; чоколада; сладоледи, сорбеи и 

други јестиви лед; смрзнути јогурти; додаци јелима, 

зачини; сосови и други додаци јелу, а нарочито сенф, 

кечап, мајонез, преливи за салату, преливи за 

хамбургере, преливи за сладолед и други преливи. 

Кл. 32:  безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

кафића и кафеа; услуге припремања хране и пића; 

услуге припремања хране и пића за понети; услуге 

ресторана; услуге ресторана брзе хране; услуге 

ресторана са брзом услугом; услуге ресторана са 

самопослуживањем; услуге снек барова; услуге 

ресторана и барова, укључујући киоске и објекте са 

храном за понети; обезбеђивање припремљених јела; 

припремање хране или оброка за конзумирање у или 

изван објеката; привремени смештај.  
 

(111) 83326 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-666 (220) 07.04.2022. 

 (151) 03.10.2022. 

(732) Smartians DOO, Жарка Фогараша 35/16, 2 

6000, Панчево, RS 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 

214 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 13.01.17; 15.07.01; 20.01.03; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15  

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

плава, розе, наранџаста  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за прављење безалкохолних 

напитака.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 83327 (181) 09.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1388 (220) 09.08.2021. 

 (151) 03.10.2022. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE  POLIMARK BEOGRAD, Аутопут 

Београд - Нови Сад бр. 100б, 11080,  

Београд, Земун, RS 

 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 24.09.05; 24.09.09; 25.03.11; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 29:  конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; јестива уља и масти а нарочито кувани 

парадајз; парадајз сок за кување; парадајз пире; 

биљни кремови; биљни намази; конзервирано поврће 

и воће; маргарин.  

Кл. 30:  прашак за пециво; сирће, сосови (као 

зачини); зачини; а нарочито напици на биљној бази 

(соја, бадем, рижа, кокос, чоколада, овас), сосеви и 

преливи, преливи за салату, сенф; парадајз сос; 

мајонез; парадајз кечап.  

Кл. 32:  пића од воћа и воћни сокови; а нарочито сок 

од парадајза; биљни сокови.  
 

(111) 83328 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-733 (220) 19.04.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Предузеће за трговину и производњу CITI 

д.о.о. , Миодрага Ибровца 2г, Београд-Звездара, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела, сива  

(511) Кл. 9:  3Д наочаре; 3Д скенери; акумулатор, 

електрични; акустични аларми; антене; алармна 

звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати 

за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за бележење времена; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за мерење притиска; 

апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду 

података; апарати за пренос звука; апарати за 

снимање звука; апликације за рачунарске софтвере 

које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије, 

електричне; батерије, електричне, за возила; 

бежични преноси ви штампачи за употребу са 
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лаптопом и мобилним уређајима; бежични телефони; 

браве, електричне; ваге; видео екрани; воки-токи; 

геодетске справе и инструменти; грамофон и; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; двогледи; детектори дима; 

дигитални знаци; дигитални интерфејс контролери 

музичких инструмената који су аудио интерфејси; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; ДНА чипови; 

држачи за телефоне у аутомобилу; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електронске етикете за производе; 

електронске интерактивне табле; електронске 

огрлице за дресуру животиња; електронске оловке 

[за видео-дисплеје]; електронске партитуре које се 

могу преузети он-лајн; електронске публикације које 

се могу преузимати; електронске табле за 

обавештења; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; звучници; инструменти за 

испитивање гасова; интерфејси за рачунаре; квантни 

рачунари; компјутерске периферне јединице; 

компјутерски хардвер; контакти, електрични; 

магнети; машине за гласање; машине за рачунање; 

мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; меморијске картице за машине за видео 

игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; миш [рачунарска периферна опрема]; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук 

рачунари; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптички апарати и инструменти; 

оптички носиоци података; паметне наочаре; 

паметни звучници; паметни сатови; подлоге за 

"мишеве"; прекидачи, електрични; прекидачи 

струјног кола; преноси ви звучници; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; противпожарни 

аларми; против провални упозоравајући апарати; 

радио апарати; рачунари; рачунарска меморија, 

уређаји; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски програми, 

који се могу преузимати; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски софтвер. који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже; 

симулатори управљања и контроле возила; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скенери 

[опрема за обраду података]; склопи ви паметни 

телефони; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре; 

смартфони [паметни телефони]; соларне батерије; 

соларне плоче за производњу електричне енергије; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвер и за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвер и за рачунарске игре, 

снимљени; софтвер као медицински уређај [SaMD], 

који се може преузети; спортске наочаре; таблет 

рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за 

рачунаре; телекомуникациони апарати у облику 

накита; телекомуникациони преносници; 

телепринтери; телефонски апарати; термалне камере; 

термостати; тонер кертриџи, празни, за штампаче и 

фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне 

телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи 

вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за анализу величине наночестица; УСБ прикључци; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за 

паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи 

електронских књига; читачи [опрема за обраду 

података]; џепни електронски преводиоци; џепни 

калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи 

улазница.   

Кл. 38:  бежично емитовање; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање уређаја за слање порука; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникације мобилним телефонима; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос дигиталних 

датотека; пренос електронске поште; пренос порука 

и слика посредством рачунара; пружање 

информација у области телекомуникација; пружање 

услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

сателитски пренос; слање порука; стриминг [проток] 

података; услуге видеоконференција; услуге 

геолокације [телекомуникационе услуге]; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.   

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализа 

воде; анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе 

рачунарских система; геолошка испитивања терена; 

графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско похрањивање података; заштита од 

рачунарских вируса; изнајмљивање веб сер вера; 
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изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и 

одржавање веб страница за друге; инжењерске услуге; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

консултације о сигурности података; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; научна 

и технолошка истраживања у области природних 

катастрофа; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; одржавање рачунарског 

софтвера; писање рачунарских кодова; поновно 

успостављање рачунарских података; пројектовање 

модела рачунарском симулацијом; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; развој видео и рачунарских 

игара; развој рачунарских платформи; развој софтвера 

у оквиру издавања софтвера; рачунарски графички 

дизајн за мапирање видео пројекција; рачунарско 

програмирање; рударење криптовалуте; саветовање о 

сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветодавне услуге 

из области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге у области сигурности 

телекомуникационих мрежа; сервер хостинг; 

умножавање рачунарских програма; услуге кодирања 

податка; услуге рачунарског програмирања за обраду 

података; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података; услуге 

технолошког саветовања за дигиталну трансформацију; 

чување резервне копије података ван мреже.   
 

(111) 83329 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-732 (220) 19.04.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Предузеће за трговину и производњу CITI 

д.о.о. , Миодрага Ибровца 2г, Београд-Звездара, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

11000, Београд 

(540) 

NAVSTEER 

(511) Кл. 9:  3Д наочаре; 3Д скенери; акумулатор, 

електрични; акустични аларми; антене; алармна 

звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати 

за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за бележење времена; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за мерење притиска; 

апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду 

података; апарати за пренос звука; апарати за снимање 

звука; апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; аудио интерфејси; батерије, електричне; 

батерије, електричне, за возила; бежични преноси ви 

штампачи за употребу са лаптопом и мобилним 

уређајима; бежични телефони; браве, електричне; 

ваге; видео екрани; воки-токи; геодетске справе и 

инструменти; грамофон и; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са интернета; 

двогледи; детектори дима; дигитални знаци; 

дигитални интерфејс контролери музичких 

инструмената који су аудио интерфејси; дигитални 

рамови за фотографије; дигитални термостати за 

контролу климатизације; ДНА чипови; држачи за 

телефоне у аутомобилу; електричне инсталације за 

даљинско управљање индустријским процесима; 

електронске етикете за производе; електронске 

интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру 

животиња; електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

електронске табле за обавештења; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; звучници; 

инструменти за испитивање гасова; интерфејси за 

рачунаре; квантни рачунари; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; контакти, 

електрични; магнети; машине за гласање; машине за 

рачунање; мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; меморијске картице за машине за видео 

игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; миш [рачунарска периферна опрема]; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук рачунари; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; опрема 

за телефонирање слободних руку [хендс фри]; 

оптички апарати и инструменти; оптички носиоци 

података; паметне наочаре; паметни звучници; 

паметни сатови; подлоге за "мишеве"; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преноси ви 

звучници; преносиви 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; 
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рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже; 

симулатори управљања и контроле возила; системи за 

распршивање за противпожарну заштиту; скенери 

[опрема за обраду података]; склопи ви паметни 

телефони; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре; 

смартфони [паметни телефони]; соларне батерије; 

соларне плоче за производњу електричне енергије; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвер и за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвер и за рачунарске игре, 

снимљени; софтвер као медицински уређај [SaMD], 

који се може преузети; спортске наочаре; таблет 

рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за 

рачунаре; телекомуникациони апарати у облику 

накита; телекомуникациони преносници; 

телепринтери; телефонски апарати; термалне камере; 

термостати; тонер кертриџи, празни, за штампаче и 

фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне 

телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи 

вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји за 

анализу величине наночестица; УСБ прикључци; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за 

паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи 

електронских књига; читачи [опрема за обраду 

података]; џепни електронски преводиоци; џепни 

калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи 

улазница.   

Кл. 38:  бежично емитовање; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање уређаја за слање порука; комуникација 

преко рачунарских терминала; комуникације 

мобилним телефонима; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос видео садржаја 

на захтев; пренос дигиталних датотека; пренос 

електронске поште; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање услуга онлајн 

форума; пружање услуга телекомуникационих канала 

за услуге телешопинга; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; услуге 

видеоконференција; услуге геолокације 

[телекомуникационе услуге]; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.   

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализа 

воде; анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе 

рачунарских система; геолошка испитивања терена; 

графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско похрањивање података; заштита од 

рачунарских вируса; изнајмљивање веб сер вера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и 

одржавање веб страница за друге; инжењерске услуге; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

консултације о сигурности података; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; научна 

и технолошка истраживања у области природних 

катастрофа; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; одржавање рачунарског 

софтвера; писање рачунарских кодова; поновно 

успостављање рачунарских података; пројектовање 

модела рачунарском симулацијом; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; развој видео и рачунарских 

игара; развој рачунарских платформи; развој софтвера 

у оквиру издавања софтвера; рачунарски графички 

дизајн за мапирање видео пројекција; рачунарско 

програмирање; рударење криптовалуте; саветовање о 

сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветодавне услуге 

из области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге у области сигурности 

телекомуникационих мрежа; сервер хостинг; 

умножавање рачунарских програма; услуге кодирања 

податка; услуге рачунарског програмирања за обраду 

података; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података; услуге 

технолошког саветовања за дигиталну 

трансформацију; чување резервне копије података ван 

мреже.   
 

(111) 83330 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-377 (220) 03.03.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Makpharm DOO, Trnjanska cesta 37/1, 10000, 

Zagreb, HR 

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

11 000, Београд 

(540) 

ESGAMDA 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу анестетици.  
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(111) 83331 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-619 (220) 04.04.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

MIDES-MEDTEH DOO BEOGRAD (ZEMUN), 

Херцеговачка 26а, 11000, Београд - Земун, RS 

(740) Адвокат Михајло Матковић, Антифашстичке 

борбе 21д, 11070, Београд - Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.08; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, тамноплава, светлоплава, црвена, 

тамноцрвена, светлоцрвена, бела   

(511) Кл. 10:  медицинска опрема; медицински 

апарати; магнетне резонанце; сонде; гинеколошке 

столице; вифи сонде (wифи-пробес).  

Кл. 37:  поправка  сонди; поправка мегнетних 

резонанци; поправка ултразвукова;поправка  

гинеколошких столица и остале медицинске опреме.  
 

(111) 83332 (181) 05.05.2032. 

(210) Ж- 2022-817 (220) 05.05.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Тамара Кларић and Богдан Стевановић, 

Страшка Пинџура 9В, 11030, Београд, RS i 

Слободана Пенезића Крцуна 1, 11460, Београд, RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 

8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.19; 04.05.05; 27.05.17; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) тиркизна, тамносива.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; рачунарски програми, који се 

могу преузимати; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; софтвери за рачунарске 

игре, који се могу преузети; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунарски програми, снимљени; бројачи 

корака.  

Кл. 25:  готова, конфекцијска одећа; спортске мајице, 

дресови; спортске ципеле.  

Кл. 35:  пословно управљање за спортисте; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спортских догађаја.  

Кл. 41:  физичко васпитање; издавање спортске 

опреме, осим возила; услуге спортских кампова; 

организовање спортских такмичења.  
 

(111) 83333 (181) 05.05.2032. 

(210) Ж- 2022-815 (220) 05.05.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Богдан Стевановић and Тамара Кларић, 

Слободана Пенезића Крцуна 1, 11460 , Београд, RS i 

Страшка Пинџура 9В, 11030 , Београд, RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 

8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.19; 04.05.05; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06 

(591) тиркизна, тамносива.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; рачунарски програми, који се 

могу преузимати; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; софтвери за рачунарске 

игре, који се могу преузети; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунарски програми, снимљени; бројачи 

корака.  

Кл. 25:  готова, конфекцијска одећа; спортске мајице, 

дресови; спортске ципеле.  

Кл. 35:  пословно управљање за спортисте; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спортских догађаја.  

Кл. 41:  физичко васпитање; издавање спортске 

опреме, осим возила; услуге спортских кампова; 

организовање спортских такмичења.  
 

(111) 83334 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-819 (220) 06.05.2022. 

 (151) 04.10.2022. 
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(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

AKSA DOO BEOGRAD, 28. јуна 3, 11000, Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 02.09.01; 26.04.18; 27.05.04; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04  

(591) PANTONE 312 C, PANTONE 1915C  

(511) Кл. 3:  козметика за децу.  

Кл. 5:  храна за бебе; пелене.  

Кл. 10:  цуцле; флашице за бебе; флашице за 

храњење.  

Кл. 12:  дечја колица; колица за бебе; навлаке за 

дечија колица; кровови за дечија колица.  

Кл. 20:  оградице за бебе; колевке; кревеци.  

Кл. 25:  опрема за бебе (одећа); обућа; портикле које 

нису од папира.  

Кл. 28:  играчке.  
 

(111) 83335 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-825 (220) 06.05.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Čarobna knjiga DOO Beograd, Мике Аласа 36, 

11000, Београд, RS 

(740) Драган Петрић, адвокат , Радничка 19,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 01.15.11; 01.15.23; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, жута, црна, бела  

(511) Кл. 16:  манга стрипови; књиге.  

Кл. 41:  издавање књига.  
 

(111) 83336 (181) 06.05.2032. 

(210) Ж- 2022-829 (220) 06.05.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Ненад Ивановић, Булевар Јаше Томића 29, 

21000, Нови Сад, RS 

 

(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48, 

21000, Нови Сад 

(540) 

HAOS ANIMATORI 

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83337 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2059 (220) 25.11.2021. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Ђорђе Раковић, Лазе Костића 7/11,  

21101, Нови Сад, RS 

(740) Милан Борђошки, адвокат, Лазе Костића 2/1, 

21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, CMYK 10,8,21,0  

(526) "ШАЈКАШКА"  

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

жестока пића, аперитиви, алкохолна пића која 

садрже воће, дестилована пића; јабуковача; 

крушковача.  

Кл. 39:  паковање и складиштење робе, наиме: паковање 

флаширање, умотавање и испоручивање робе.  

Кл. 40:  прерада и обрада намирница, наиме гњечење 

воћа, конзервирање пића.  
 

(111) 83338 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-505 (220) 21.03.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Blueprint Medicines Corporation, 45 Sidney 

Street, Cambridge, Massachusetts 02139, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

AYVAKYT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење рака 

и мастоцитозе.  
 

(111) 83339 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-709 (220) 15.04.2022. 

 (151) 04.10.2022. 
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(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, 

New York 10022, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.07.02; 25.07.20; 26.01.22; 26.02.01; 

26.11.12; 29.01.15  

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

индиго, љубичаста, златна  

(511) Кл. 3:  немедицинска паста за зубе; 

немедицинска течност за испирање уста.  

Кл. 21:  четкице за зубе; конац за зубе.  
 

(111) 83340 (181) 14.01.2032. 

(210) Ж- 2022-42 (220) 14.01.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Feromont Inženjering d.o.o. Beograd, 

Bačvanska 21, 11000, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) жута (пантоне 803Ц), тегет плава (пантоне 

2146Ц), црна (пантоне неутрал блацк Ц)  

(511) Кл. 37:  чишћење и поправка котлова; 

постављање и поправка дизалица, лифтова; 

одржавање и поправка горионика [пламеника]; 

изнајмљивање грађевинске опреме; постављање и 

поправљање опреме за грејање; изградња*; 

грађевински надзор; рушење објеката; инсталирање 

и одржавање пећи; изградња фабрика; изградња 

фабрика по наруџбини; изолација грађевина; 

инсталирање, одржавање и поправка машина; 

изградња и одржавање цевовода; поправка пумпи; 

уградња, одржавање и поправка пумпи и црпних 

станица; крпљење котлова; закивање; монтирање 

скела; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са изградњом, 

поправком и одржавањем зграда; пескирање 

[брушење]; изнајмљивање дизалица [грађевинске 

опреме]; консултације о грађењу; постављање 

комуналних објеката на градилиштима; услуге 

електричара; услуге поправке возила у квару.  

Кл. 40:  стругање, абразија; лемљење; услуге варења.  

Кл. 42:  вођење студија инжењерске изводљивости; 

вођење студија техничког пројектовања; грађевинско 

пројектовање.инжењерске услуге.  
 

(111) 83341 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-720 (220) 14.04.2022. 

 (151) 04.10.2022. 

(732) Real Red Respberry d.o.o. Bečej, Змај Јовина 

134, 21220, Бечеј, RS 

(740) Бојан Мирковић, адвокат, Стражиловска 4/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава-Pantone reflex blue, бела  

(511) Кл. 29:  месо; риба; живина; дивљач; месни 

екстракти; конзервисано воће; замрзнуто воће; 

сушено воће; кувано воће; конзервисано поврће; 

замрзнуто поврће; сушено поврће; кувано поврће; 

желеи; џемови; компоти; јаја; млечни производи, 

нарочито: млеко, сир, путер, јогурт; масти за 

исхрану; уља за исхрану.  

Кл. 30:  кафа; замене за кафу; чај; замене за чај; 

какао; замене за какао; пиринач; тестенина; резанци; 

тапиока; саго; производи од житарица; брашно; хлеб; 

пецива; кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи; јестиви лед; сорбеи; шећер; мед; меласа; 

квасац; прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини; 

конзервисано зачинско биље; сирће; сосови; лед 

(замрзнута вода).  

Кл. 31:  сирови пољопривредни производи; 

непрерађени пољопривредни производи; сирови 

аквакултурни производи; непрерађени аквакултурни 

производи; сирови хортикултурни производи; 

непрерађени хортикултурни производи; сирови 
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шумарски производи; непрерађени шумарски 

производи; сирово зрневље; непрерађено зрневље; 

сирово семе; непрерађено семе; свеже воће; свеже 

поврће; свеже зачинско биље; природне биљке; цвеће; 

цветне луковице; саднице; семе за садњу, слад.   
 

(111) 83342 (181) 09.02.2032. 

(210) Ж- 2022-226 (220) 09.02.2022. 

 (151) 05.10.2022. 

(732) I WIN MY WAY FACTORY DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 

Таковска 45А, 11060, Београд-Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01  

(591) црна, сива.  

(511) Кл. 25: одећа; бициклистичка одећа; блузе, 

кошуље; визири, штитници од сунца као покривала за 

главу; гаће; готова, конфекцијска одећа; грејачи за врат; 

грејачи ногу; гумирана одећа за скијање на води; доњи 

веш за упијање зноја; дресови (одећа); женске 

поткошуље; женске чарапе; заштитне мајице за водене 

спортове; јакне (одећа); кабанице (одећа); капе; капе за 

купање; капе за туширање; комплети (одећа); 

конфекцијска постава (делови одеће); купаће гаће; 

кратке чарапе; одећа за купање; одећа за гимнастику; 

одећа која садржи супстанце за мршављење; рукавице 

за скијање; спољна одећа; спортске мајице, дресови; 

спортске трегер мајице; спортске ципеле; траке за главу 

(одећа); униформе; униформе за карате; униформе за 

џудо; фудбалске ципеле, копачке; чарапе које упијају 

зној; кимона; мајице; мале капе уз главу; мараме за 

главу; мараме, шалови; мушке боксерице; обућа; обућа 

за плажу; одећа од имитације коже; одећа од коже; 

одећа од латекса; оковратници који се скидају; 

панталоне; папирна одећа; папирни шешири (одећа); 

папуче; папуче за купатило; пиџаме; плетена одећа 

(одећа); појасеви и стезници; покривала за главу; 

прслуци; пуњене јакне (одећа); собни огртачи; сокне 

које упијају зној; улошци против знојења испод пазуха; 

хаљине на трегере; хаљине; хеланке (панталоне); 

чарапе и плетена трикотажа. 

28: анти-стрес играчке; бејзбол рукавице; боксерске 

рукавице; боксерски џакови; даске за пливање; даске за 

скијање; даске за сурфовање; даске за једрење; даске за 

веслање; дискови за спорт; етикете за торбе за голф; 

заштитни суспензори за спорт; торбе за крикет; торбе 

за голф, са или без точкова; тениске мреже; тегови за 

вежбање; тегови; справе за физичко вежбање; справе за 

пењање (опрема за планинарење); справе за вежбање 

(развлачење); спортске мреже; собни бицикли за 

вежбање; смола за атлетичаре; столови за стони тенис; 

стони фудбал; штапови за голф; штапови за игре; 

штапови за скијање; штапови за скије за скије са 

точкићима; штитници за зглобове (спортска опрема); 

штитници за колена (спортска опрема); штитници за 

потколенице (спортска опрема); апаратура за 

избацивање тениских лоптица; апарати и машине за 

куглање; билијарски столови; праћке (спортска 

опрема); појасеви за дизаче тегова (спортска опрема); 

појасеви за вежбање за сужење струка; санке (спортска 

опрема); сензори за загрижај (риболовачки прибор); 

скејтборд; скијашки везови; скије; скије за воду; скије 

за сурфовање; скије са точкићима; стартни блокови за 

спортове; стаклене кугле са снегом. 

41: вођење часова фитнеса; услуге личног тренера 

(фитнес тренинг); услуге клубова здравља 

(здравствено и фитнес вежбање); академије 

(образовне); електронско издаваштво; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање тренажних симулатора; 

испити из области образовања; клупске услуге 

(забавне или образовне); мерење времена на 

спортским догађајима; настава, обука; онлајн 

издавање електронских књига и часописа; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума уживо; организовање и вођење 

радионица (обука); организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање 

спортских такмичења; подучавање; подучавање 

аикида; подучавање џудоа; практична настава (обука 

путем демонстрације); пренос знања и искуства 

(обучавање); услуге процене телесне издржљивости 

за потребе тренирања; услуге спортских кампова; 

услуге спортских објеката; учење на даљину; 

физичко васпитање. 
 

(111) 83343 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-488 (220) 15.03.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

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

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 
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(591) розе  

(511) Кл. 41:  припрема (организовање) и вођење 

семинара.  

Кл. 43:  хотелске услуге.  
 

(111) 83344 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-547 (220) 24.03.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) TUTTO FOOD d.o.o. Beograd-Zvezdara, 

Учитељска 60, 11000, Београд (Звездара), RS 

(740) Адвокат Милош Николић, Хаџи Ђерина 14, 

11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 24.03.09; 24.03.18; 24.09.03; 24.09.07; 24.09.16; 

25.01.01; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, плава, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану. 

Кл. 39:  превоз, паковање и складиштење робе; 

амбалажирање и складиштење робе; амбалажирање 

робе за продају; складиштење замрзнуте хране.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 83345 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-802 (220) 04.05.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83346 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-803 (220) 04.05.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83347 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-801 (220) 04.05.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83348 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-800 (220) 04.05.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 83349 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-782 (220) 26.04.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.21; 02.09.01; 04.05.05; 08.01.14; 

08.01.22; 21.03.01; 24.17.12; 27.05.13; 29.01.15  

(591) црвена, браон, црна, бела, жута, наранџаста, 

плава, зелена, бордо, ружичаста.  

(511) Кл. 30:  медењаци.  
 

(111) 83350 (181) 01.04.2032. 

(210) Ж- 2022-608 (220) 01.04.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) Capriolo DOO, Едварда Кардеља б.б.,  

24300, Бачка Топола, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.24; 03.06.06; 27.05.01; 

27.05.17  

591) ORANGE RGB RED=240 GREEN=100 BLUE=35  

ANTHRACITE RGB RED=57 GREEN=61 BLUE=71 

(511) Кл. 12:  бицикли; седишта за бицикле; рамови 

за бицикле; електрични бицикли.  
 

(111) 83351 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-779 (220) 27.04.2022. 

 (151) 06.10.2022. 

(732) DOBERGARD DRUŠTVO ZA FIZIČKO-

TEHNIČKO OBEZBEDJENJE, PRUŽANJE 

USLUGA I INŽINJERING DOO BEOGRAD, 

Школски трг 5, 11000, Београд, RS 

(740) Јелена Максимовић, адвокат, Милоја Закића 36, 

11000, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 01.01.03; 03.01.08; 03.01.16; 24.01.05; 24.01.09; 

27.01.12; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна и сива   

(511) Кл. 39:  безбедносни превоз.  

Кл. 45:  услуге обезбеђења ради физичке заштите 

материјалне имовине и лица.  
 

(111) 83352 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-713 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

DANQONA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83353 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-712 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

DAFREDA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83354 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-714 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 
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(540) 

FLENERAL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83355 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-715 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

NARGAPO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83356 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-717 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

LAGMADOR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83357 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-716 (220) 15.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

MIRLEXO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83358 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-27 (220) 12.01.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) Rok Bukovec, Jamnikarjeva ulica 6,  

1000, Ljubljana, SI 

(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3,  

11000, Београд 

 

(540) 

DIVISION 

(511) Кл. 35:  продукција рекламних филмова; 

продукција промотивних видео трака, видео дискова 

и аудиовизуелних снимака; 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; продукција видео и ДВД 

филмова.   
 

(111) 83359 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-431 (220) 09.03.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

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

Драгана Ракића 51, Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06  

(591) сива, бела  

(511) Кл. 5:  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
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(111) 83360 (181) 07.04.2032. 

(210) Ж- 2022-669 (220) 07.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) Тенис клуб ЖАБАЦ , Марка Перичина 

Камењара 15, 24000, Суботица, RS 

(740) Дражен Рацић, адвокат, Ђуре Ђаковића 17, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 03.11.12; 03.11.24; 05.03.13; 21.03.25; 26.01.04; 

26.01.15; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, бела, зелена, жута  

(511) Кл. 41:  спортске и културне активности.  
 

(111) 83361 (181) 01.04.2032. 

(210) Ж- 2022-609 (220) 01.04.2022. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) Naučno društvo - Akademija javnog zdravlja, 

Јужни булевар 55, 11000, Врачар-Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.22; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, љубичаста  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

папир; постере; штампани материјал [висока штампа]; 

новине; недељнике; штампане публикације; 

периодичне публикације; памфлете; билтене; летке; 

флајере; упијајућу хартију; карбон папир; бележнице; 

штампане роковнике; приручнике; књижице; материјал 

за обуку [изузев апарата]; каталоге; књиге; пера; 

мастила; цртеже; скице; нацрте.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; 

укључујући и академије [образовне]; наставу; обуку; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; пружање услуга из области 

образовања; припремање и вођење семинара; пренос 

знања и искуства [обучавање]; услуге 

мултимедијалних библиотека; истраживања у 

области образовања; изнајмљивање читача 

електронских књига.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства; укључујући и услуге 

медицинских клиника; здравствену негу; 

медицинску помоћ; услуге здравствених центара; 

услуге саветовања о здрављу; услуге медицинских 

анализа за потребе дијагностике и лечења које 

пружају медицинске лабораторије.  
 

(111) 83362 (181) 23.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2226 (220) 23.12.2021. 

 (151) 07.10.2022. 

(732) GoBrands, Inc. (a corporation of Delaware), 

537 N 3rd Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19123, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

GOPUFF 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер који се може 

даунлоудовати за коришћење при наручивању, 

плаћању и праћењу испоруке различите робе широке 

потрошње.  

Кл. 35:  услуге он-лајн наручивања различите робе 

широке потрошње; услуге он-лајн малопродаје 

великог спектра робе за широку потрошњу; услуге 

малопродаје великог спектра робе за широку 

потрошњу.  

Кл. 39:  услуга испоруке робе; услуга доставе хране, 

малих оброка, пића, робе широке потрошње и 

предмета за домаћинство на захтев.  
 

(111) 83363 (181) 12.05.2032. 

(210) Ж- 2022-848 (220) 12.05.2022. 

 (151) 10.10.2022. 

(732) NAUČNA KUHINJICA DOO BEOGRAD, 

Илије Гарашанина 7, Београд, RS 
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(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.10; 01.15.11; 01.15.21; 04.05.02; 19.11.04; 

19.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

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

(511) Кл. 35:  обрада текста; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултација у вези са 

избором особља; рекламирање; пружање пословних 

информација; маркетинг.  

Кл. 41:  образовне услуге; услуге пружања обуке, 

настава; издавање брошура, проспеката, 

публикација, књига; професионално усмеравање 

(саветовање у вези са образовањем или обуком); 

услуге образовања које пружају школе; услуге које 

пружају вртићи; услуге играоница за децу; услуге 

разоноде; организовање и вођење радионица; услуге 

сертификације у образовању наиме пружања обуке и 

испитивања нивоа знања.   
 

(111) 83364 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-706 (220) 15.04.2022. 

 (151) 10.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

DOCTA 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер, рачунарски 

апликативни софтвер, рачунарске базе података, 

апликативни софтвер за мобилне уређаје, медији за 

дигитално снимање, механизми за опрему за обраду 

података, интерфејси за рачунаре, сви за употребу у 

области медицине и здравља у вези са прикупљањем, 

чувањем и преношењем података и медицинских 

информација о пацијентима; електронске 

публикације које се могу преузимати а које су 

доступне онлајн са база података или интернета, 

искључиво за употребу у медицинским и 

фармацеутским областима.  

Кл. 41:  обука и образовање из области медицине и 

здравља; пружање електронских публикација путем 

глобалне рачунарске мреже; припрема и одржавање 

колоквијума, конференција, конгреса, семинара, 

симпозијума и радионица за обуку; све поменуте услуге 

у вези са медицинским и здравственим  услугама.  

Кл. 44:  медицинске услуге, посебно персонализоване 

медицинске услуге, услуге медицинске дијагностике и 

услуге медицинског лечења; пружање информација и 

података за дијагностику и медицинско лечење; 

саветовање у области здравља; здравствена нега; 

медицинска помоћ; пружање информација о 

медицинским услугама; пружање информација о 

здрављу укључујући и путем интернета; пружање 

медицинских информација; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима, укључујући пружање података 

(информација) који се односе на употребу 

фармацеутских препарата; услуге пружања 

медицинских информација преко интернета; 

консултантске и информативне услуге које се пружају 

путем интернета у вези са фармацеутским 

производима.  
 

(111) 83365 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-895 (220) 19.05.2022. 

 (151) 10.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRDOMXA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(111) 83366 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-373 (220) 03.03.2022. 

 (151) 10.10.2022. 

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

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

(740) Јована Пантелић, адвокат, Булевар Краља 

Петра I 53/11, 21000, Нови Сад 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  ароматична уља [етарска уља]; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; биљни 

екстракти за козметичке намене; етарска уља; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметичке креме; козметичке маске; козметичке 

оловке; козметички препарати за купање; козметички 

препарати за негу коже; козметички сетови; 

колоњска вода; комади тоалетног сапуна; лосиони за 

косу*; лосиони после бријања; мирисни штапићи; 

миришљаве воде; мицеларна вода; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; препарати за прање; препарати 

за сунчање; препарати за уклањање шминке; 

препарати за чишћење; тоалетна уља; тоалетне воде.  

Кл. 41:  клупске услуге [забавне или образовне]; 

академије [образовне]; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пружање услуга у области образовања.  

Кл. 44:  услуге алтернатнивне медицине.  
 

(111) 83367 (181) 11.05.2032. 

(210) Ж- 2022-845 (220) 11.05.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

(540) 

AIRSOFT 

(511) Кл. 5:  пелене за једнократну употребу; гаћице 

за одвикавање од пелене, за једнократну употребу.  
 

(111) 83368 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-894 (220) 19.05.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AURADVANX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(111) 83369 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-893 (220) 19.05.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRMOCLOMZIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(111) 83370 (181) 15.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1240 (220) 15.07.2021. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) ZMAJ K DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87/57, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Срећко П. Митрић, Булевар краља 

Александра 43/6, 11000, Београд 

(540) 

MIFINE 

(511) Кл. 7:  витло за риболов; машине за извлачење 

мрежа (за риболов).  

Кл. 8:  клешта за риболов; куке за риболов; ножеви 

за риболов; харпуни за риболов; резачи за најлон за 

риболов; харпуни за комерцијални риболов.  

Кл. 11:  лед мамци за риболов.  

Кл. 12:  колица за риболов.  

Кл. 20:  столице за риболов.  

Кл. 22:  мреже за комерцијлни риболов; мреже за 

риболов јата риба, у облику торбе.  

Кл. 25:  кошуље за риболов; ципеле за риболов.  

Кл. 28:  пловци за риболов; подвези за риболов; удице за 

риболов; вештачки мамци за риболов; заштитни појас за 

риболов; мамци за лов или риболов; мирисни мамци за 

лов или риболов; мирисни мамци за риболов; мреже са 

дршком за риболов; показатељ трзаја за риболов на леду; 

ручне мреже за риболов; чамци на надувавање риболов; 

кутије за мамце за риболов [риболовачка опрема]; 

пластични црви као мамци за риболов.  

Кл. 37:  поправка или одржавање машина и 

инструмената за риболов; пружање информација у 

вези са поправком опреме за риболов; поправка или 

одржавање машина и инструмената за риболов и 

пружање информација о томе.  

Кл. 41:  пружање информација о местима од значаја 

за рекреативни риболов.  
 

(111) 83371 (181) 15.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1241 (220) 15.07.2021. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) ZMAJ K DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87/57, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Срећко П. Митрић, Булевар краља 

Александра 43/6, 11000, Београд 

(540) 

KAIDA 

(511) Кл. 7:  витло за риболов; машине за извлачење 

мрежа (за риболов).  

Кл. 8:  клешта за риболов; куке за риболов; ножеви 

за риболов; харпуни за риболов; резачи за најлон за 

риболов; харпуни за комерцијални риболов.  
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Кл. 11:  лед мамци за риболов.  

Кл. 12:  колица за риболов.  

Кл. 20:  столице за риболов.  

Кл. 22:  мреже за комерцијлни риболов; мреже за 

риболов јата риба, у облику торбе.  

Кл. 25:  кошуље за риболов; ципеле за риболов.  

Кл. 28:  пловци за риболов; подвези за риболов; 

удице за риболов; вештачки мамци за риболов; 

заштитни појас за риболов; мамци за лов или 

риболов; мирисни мамци за лов или риболов; 

мирисни мамци за риболов; мреже са дршком за 

риболов; показатељ трзаја за риболов на леду; ручне 

мреже за риболов; чамци на надувавање риболов; 

кутије за мамце за риболов [риболовачка опрема]; 

пластични црви као мамци за риболов.  

Кл. 37:  поправка или одржавање машина и 

инструмената за риболов; пружање информација у 

вези са поправком опреме за риболов; поправка или 

одржавање машина и инструмената за риболов и 

пружање информација о томе.  

Кл. 41:  пружање информација о местима од значаја 

за рекреативни риболов.  
 

(111) 83372 (181) 18.03.2032. 

(210) Ж- 2022-497 (220) 18.03.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Александар Босић, Његошева 63,  

11000, Београд, RS 

(540) 

SitRepo 

(511) Кл. 35:  услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација;услуге 

агенција за запошљавање; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; рекламирање; 

оглашавање; рекламирање на радију; компјутерско 

управљање подацима; изнајмљивање огласног 

простора; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; услуге поређења цена; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ 

у пословању]; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне  

врхе; ражење спонзорства; маркетинг;  услуге 

телемаркетинг; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; управљање 

програмима лојалности потрошача; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; услуге 

праћења тржишта; циљни маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; услуге пословног посредовања 

које се односе на повезивање различитих стручњака 

са клијентима; пружање података из телефонског 

именика; рачунарско вођење медицинске 

документације и датотека; услуге онлајн поручивања 

хране за понети и доставе из ресторана.  

Кл. 36:  осигурање од последица несрећног случаја; 

услуге актуара; изнајмљивање некретнина; 

посредовање на берзи; услуге агенција за промет 

некретнина; посредовање у промету некретнина; 

посредовање у осигурању; услуге осигурања; 

банкарске услуге; процена некретнина; 

инвестициони фондови; инвестирање капитала; 

услуге давања гаранције; услуге мењачница; 

клириншки послови [финансије];  услуге клиринга 

[финансије]; услуге чувања у сефовима; 

финансирање зајмова; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине];  факторинг; 

фидуцијарни послови; услуге залагаоница; 

управљање непокретностима;  управљање стамбеним 

зградама; осигурање од пожара; најам апартмана; 

здравствено осигурање; поморско осигурање; 

осигурање живота; консултације о осигурању; 

електронски пренос средстава; пружање 

информација о осигурању; убирање најамнине 

[станарине]; издавање пословног простора 

[непокретности]; процена накнада штете 

[финансијска процена]; организовање финансирања 

за грађевинске пројекте; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; давање попуста 

трећим лицима у објектима кроз употребу чланских 

карти; изнајмљивање заједничких канцеларија за 

рад; електронски пренос средстава који се пружа 

путем технологије ланца блокова [блокчеин]; 

издавање поклон-картица.   

Кл. 38:  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; изнајмљивање уређаја за слање 

порука; комуникација преко мреже оптичких 

влакана; форуми [причаонице] на друштвеним 

мрежама; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пренос дигиталних датотека; бежично 

емитовање; услуге геолокације [телекомуникационе 

услуге].   
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Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; одржавање рачунарског 

софтвера; саветовање у области рачунарског 

софтвера; изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса [саас]; електронско похрањивање података; 

пружање виртуалних рачунарских система путем 

рачунарства у облаку; услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга; 

развој софтвера у оквиру издавања софтвера; 

саветодавне услуге из области комјутерске 

технологије; платформа као услуга [паас]; развој 

рачунарских платформи; писање рачунарских 

кодова; дизајн прототипа; рударење кроптовалуте; 

крипторударење; изнајмљивање објеката за дата 

центре [центре података]; истраживање у области 

технологије вештачке интелигенције; развој видео и 

рачунарских игара; услуге рачунарског 

програмирања за обраду података; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података.  
 

(111) 83373 (181) 28.02.2032. 

(210) Ж- 2022-509 (220) 28.02.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Privredno društvo ACTIV PHARM DOO 

BEOGRAD, Првомајска 104а, 11080, Београд-Земун, RS 

(740) Радован Ракић, адвокат, Стражиловска 23, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 26.04.22; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, сива, зелена  

(511) Кл. 5:  витамински препарати; додаци исхрани.  
 

(111) 83374 (181) 19.04.2032. 

(210) Ж- 2022-730 (220) 19.04.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) "SAMASA" d.o.o. Bogatić, Народног фронта 

86, 15350, Богатић, RS 

(740) Адвокат Лука Обрадовић, Милоша Савчића 

8/3, 11000, Београд 

(540) 

SAMASA 

(511) Кл. 11:  филтери за ваздух за индустријске потребе.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  
 

(111) 83375 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-435 (220) 10.03.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Милош Миленковић, Др Теодора Бороцког 

55, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бордо (тамноцрвена), сива, црна  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића која садрже воће; 

воћни екстракти, алкохолни; дигестиви (ликери и 

жестока пића); ликери; вишњевача; јабуковача; 

крушковача; помешана алкохолна пића која нису на 

бази пива, алкохолна пића на бази шећерне трске.  
 

(111) 83376 (181) 21.02.2032. 

(210) Ж- 2022-279 (220) 21.02.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића 

2/8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.02  

(591) златнa светла, златна тамна  

(511) Кл. 44:  услуге стоматологије, услуге anti-aging 

стоматологије, козметичка стоматологија, 

саветодавне и информативне услуге у вези са 

фармацеутским производима.  
 

(111) 83377 (181) 28.04.2032. 

(210) Ж- 2022-785 (220) 28.04.2022. 

 (151) 11.10.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I PRUŽANJE USLUGA UNIVERS-CO DOO 

BEOGRAD – ZEMUN, Милана Решетара 9,  

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

(540) 

 

(531) 03.06.03; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење, нарочито 

ранчеви, школски ранчеви, ранчеви за планинарење, 

ранчеви за камповање, џепни новчаници.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли.  
 

(111) 83378 (181) 17.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1968 (220) 17.11.2021. 

 (151) 12.10.2022. 

(732) Orphoz, 158 avenue Thiers, Lyon F-69006, FR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ORPHOZ 

(511) Кл. 9:  снимљени рачунарски програми који се 

користе у управљању базама података и који су у 

вези са консултацијама при управљању.  

Кл. 16:  приручници, публикације о управљању и 

консултацијама при управљању.  

Кл. 35:  услуге саветовања о пословном управљању, 

наиме, саветовање клијената у свим областима 

пословања, укључујући простор и одбрану, електронику, 

телекомуникације, аутомобилску индустрију, основне 

материјале, индустрију робе широке потрошње, медије, 

фармацеутске и медицинске производе, енергетику, 

финансијске трансакције, сигурносно посредовање, 

здравствену заштиту, индустрије осигурања и 

транспорта, пословну стратегију, организационе и друге 

активности које се односе на пословну политику, 

побољшање пословних перформанси у краткорочном 

периоду, пласман на тржиште, развој производње и 

расподела радне снаге, планирање и праћење, 

управљачке информације и информационе технологије.  

Кл. 36:  услуге финансијске анализе и консултације у 

виду помоћи клијентима путем финансијских и 

стратешких иницијатива, наиме, управљање 

финансијским реструктурирањем по основу 

обезбеђења, израда компензационих мера за 

менаџере, процена неуобичајних околности, 

приватизација, припајања, преузимања, партнерства 

и заједнички подухвати, одбрамбене стратегије за 

заштиту од повратних откупа, финансијски 

инжењеринг, избор акција, управљање ризиком и 

покриће ризика.  

Кл. 41:  образовне услуге у виду извођења семинара, 

радионица и конференција из области пословног управљања.  

Кл. 42:  услуге консултација у вези са рачунарима и 

рачунарским софтвером, као и израдом рачунарског 

софтвера и хардвера, а у вези са саветовањем при 

управљању; услуге консултација у вези са 

рачунарима и рачунарским софтвером, као и израдом 

рачунарског софтвера и хардвера, а у вези са 

саветовањем на пољу финансијског управљања.  
 

(111) 83379 (181) 13.01.2032. 

(210) Ж- 2022-36 (220) 13.01.2022. 

 (151) 12.10.2022. 

(732) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАД-

ВОЖДОВАЦ, 28. јуна број 13, 11000, Београд-

Вождовац, RS 

(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24, 

11000, Београд 

(540) 

ACCEPTA SC 

(511) Кл. 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.   
 

(111) 83380 (181) 13.01.2032. 

(210) Ж- 2022-37 (220) 13.01.2022. 

 (151) 12.10.2022. 

(732) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАД-

ВОЖДОВАЦ, 28. јуна број 13, 11000, Београд-

Вождовац, RS 

(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24, 

11000, Београд 

(540) 

ARBALET SL 

(511) Кл. 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.   
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(111) 83381 (181) 31.12.2031. 

(210) Ж- 2022-8 (220) 31.12.2021. 

 (151) 12.10.2022. 

(732) Друштво за производњу промет и услуге 

ИИНТЕР-КОМЕРЦ д.о.о. Рача, Краља Александра 

Карађорђевића 32, 34210, Рача, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.09.01; 02.09.12; 09.07.01; 25.01.01; 

27.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, црна, зелена  

(511) Кл. 29:  воће, конзервисано; џемови; залеђено воће; 

супе; краставчићи; конзервисано поврће; кувано поврће; 

сушено поврће; смрзнуто воће; воће, кувано; воћни желе; 

мармелада; маслине, конзервисане; кисели краставац; 

грашак, конзервирани; парадајз пире; сок од парадајза за 

кување; конзервисане печурке; воће у конзерви; поврће у  

конзерви; пире од јабука; конзервисана паприка; 

компоти; парадајз пире; бобичасто воће, конзервирано; 

замрзнуто-сушено поврће; дехидрисано поврће; кукуруз 

шећерац, прерађен, поврће, прерађено; воће, прерађено; 

тестенина; немедицински биљни чајеви; додаци јелима; 

кечап (сос); макарони.  
 

(111) 83382 (181) 06.04.2032. 

(210) Ж- 2022-670 (220) 06.04.2022. 

 (151) 12.10.2022. 

(732) Драгутин Ковачевић, Венијамина 

Маринковића 70, 32250, Ивањица, RS 

(740) Павле Ковачевић, адвокат, Димитрија Парлића 

3Б/4, 11050, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21  

(511) Кл. 24:  вафл пешкири; вреће за спавање; вреће 

за спавање за бебе; вреће за спавање за камповање; 

вреће за спавање на надувавање; вреће за спавање са 

јастуком; еластичне чарапе; етикете од текстила; 

етикете од текстила за бар кодове; етикете од 

текстила за означавање одевних предмета; етикете од 

текстила које се пришивају на одећу; памучни 

пешкири; памучни пешкири за лице; памучни 

пешкири за руке; пешкири за купање; пешкири за 

децу; пешкири за лице од текстила; пешкири за 

плажу; пешкири са капуљачом; пешкири са 

капуљачом за бебе; простирке за пикник; штампане 

памучне тканине; штампане текстилне етикете; 

штампани текстилни материјали.  

Кл. 25:  атлетске хеланке; бадемантили; беретке; 

бермуде; бикини гаћице; бикини горњи делови; 

бикини доњи делови; бикини за мушкарце; бикини 

купаћи костими; бициклистичка одећа; 

бициклистичке јакне; бициклистичке капе; 

бициклистичке мајице; бициклистичке патике; 

бициклистичке хеланке; бициклистички дресови; 

бициклистички шорцеви; боксерице; болера; везена 

одећа; визири на капама; визири, штитници од сунца 

као покривала за главу; визир качкети; визир качкети 

[опрема за главу]; виндјакне; водоотпорна обућа; 

водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна 

одећа; водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне 

панталоне [панталоне]; водоотпорни огртачи; вунена 

одећа; вунене јакне; вунене капе; вунене хулахопке; 

вунене чарапе; вунени џемпери; вунени шалови; гаће; 

гаће пумпарице; гаучо панталоне; голферске капе; 

горњи делови за тенис; горњи делови одеће за децу; 

горњи делови одеће за жене; горњи делови одеће за 

мушкарце; горњи делови одеће за одрасле; горњи 

делови са рол-крагном; горњи делови тренерке; горњи 

делови тренерки; готова, конфекцијска одећа; грејачи 

за врат; грејачи за колена [одећа]; грејачи за руке 

[одевни предмети]; грејачи за руке [рукавице без 

прстију]; гумирана одећа за скијање на води; дводелни 

купаћи костими; дебели зимски капути; дечија 

покривала за главу; дечије панталоне; дечије чарапе; 

дечији бодији; дечји дољи веш; дечји комбинезони за 

игру; доколенице; доњи веш; дољи веш за бебе; доњи 

веш за упијање зноја; доњи делови костима; доњи 

делови одеће за децу; доњи делови одеће за жене; 

доњи делови одеће за мушкарце; доњи делови одеће 

за одрасле; доњи делови одеће [одећа]; доњи делови 

пижама; доњи делови тренерке; дресови за фудбал; 

дресови без рукава; дресови за одбојку; дресови 

[одећа]; дугачке гаће; дугачке јакне; дугачке хаљине; 

дугачки доњи веш; дуге гаће; дуге зимске капе са 

кићанком; дуги дамски шалови; дуги капути са 

крзненим оковратником; дуже женске боксерице; дукс 

мајице; елегантне мушке чарапе; ешарпе као одећа; 

женске боксерице [доњи веш]; женске панталоне; 

женске поткошуље; женски дољи веш; женски доњи 
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веш до колена; женски комбинезони; женски костими; 

женски купаћи костими; женски шешири који се 

везују испод браде; заштитне капе за скијање; 

заштитне мајице за водене спортове [rash guards]; 

зимске јакне; зимске рукавице; зимски капути; зној 

нице; знојнице за главу; знојнице за тенис; јакне без 

рукава; јакне за загрејавање; јакне за јахање; јакне за 

мотоциклисте; јакне за пешачење; јакне за 

планинарење; јакне за сафари; јакне за скијање на 

дасци; јакне које рефлектују светлост; јакне [одећа]; 

јакне од јеленске коже; јакне од кашмира; јакне од 

овчје коже; јакне од џинса; јакне отпорне на ветар; 

јакне отпорне на временске услове; јакне са два лица; 

јакне са дугим рукавима; јакне са кратким рукав има; 

јапанке [обућа]; јапанке [папуче]; једноделни дресови; 

једноделни женски комбинезони са шорцем; 

једноделни комбинезони; једноделни купаћи костими; 

једноделни трикои; кабанице [одећа]; каишеви за 

струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви од имитације 

коже; каишеви од тканине [одећа]; каки панталоне 

[одећа]; комплети [одећа]; кошуље за децу; кошуље за 

жене; кошуље за мушкарце; кошуље за одрасле; 

кошуље кратких рукава; кошуље са дугим рукавима; 

кошуље са дугмићима; кратке панталоне бермуде; 

кратке панталоне са трегерима; кратке чарапе; кратки 

шортсеви; лагане јакне; лагани џемпери; ланена одећа; 

лежерна одећа; мајице; мајице без рукава; мајице без 

рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице за трчање; 

мајице кратких рукава са штампом; мајице [одећа]; 

мајице отпорне на ветар; мајице са дугим рукавима; 

мајице са капуљачом; мајице са крагнама; мајице са 

кратким рукавима; мајице са рол-крагном; мајице са 

штампом; одела; одела за водене спортове на 

површини воде; одела за воду за једрење на дасци; 

одела за воду за сурфинг; одела за скијање на дасци; 

одећа; одећа од имитације коже; одећа од коже; одећа 

од овчје каже; одећа од плиша; одећа од џинса; одећа 

отпорна на ветар; одећа са лед светлом; прслуци; 

прслуци-ветровке; прслуци за тренинг; прслуци 

[одећа]; пуловери без рукава; пуловери са капуљачом; 

пуњене јакне [одећа]; пуњени прслуци; рукавице за 

скијање; скафандери за снег; скијашка одела; 

скијашка одела за такмичења; скијашка одећа; 

скијашке јакне; скијашке капе; скијашке панталоне; 

спортске јакне; спортске мајице; термо рукавице за 

уређаје са екраном на додир; тренерке; тренерке за 

децу; тренерке за жене; тренерке за мушкарце; 

тренерке за одрасле; трико; фантомке; фармерице; 

хавајске кошуље.   

Кл. 26:  дрикери; еластичне траке, ластиши; значке за 

одећу, које нису од племенитих метала.  
 

(111) 83383 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-778 (220) 27.04.2022. 

 (151) 12.10.2022. 

 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

IRBENIDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83384 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2161 (220) 14.12.2021. 

 (151) 13.10.2022. 

(732) Гердијан Мaрио/ТЗР Камар Плус, 9 Jуговића 

70, 21480, Србобран, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 7:  машине за паковање; индустријски роботи.  

Кл. 16:  пластична, мехураста амбалажа за паковање 

или умотавање.  

Кл. 39:  паковање робе.  
 

(111) 83385 (181) 27.04.2032. 

(210) Ж- 2022-777 (220) 27.04.2022. 

 (151) 13.10.2022. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Alekse Martić 3, 14210, UB, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.09.21; 08.03.01; 

08.07.03; 08.07.05; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.02; 

27.05.24; 29.01.15  
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(591) тамно плава, бела, светло зелена, тамно зелена, 

црвена, светло плава, окер.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање павлаке за кување; 

етикете и налепнице за павлаку за кување; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

павлаку за кување.  

Кл. 29:  павлака за кување.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

павлаком за кување.  
 

(111) 83386 (181) 01.06.2032. 

(210) Ж- 2022-978 (220) 01.06.2022. 

 (151) 13.10.2022. 

(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 

I USLUGE ŠLARAFIJA D.O.O. , Мекензијева 68, 

Београд-Врачар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 24.17.08; 24.17.25; 26.01.05; 26.05.01; 26.05.02; 

26.05.09; 26.05.13; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, црвена.  

(511) Кл. 20:  кревети; тапацирани кревети; конструкције 

кревета; додатна опрема за кревете, нарочито узглавља 

за кревете, наслони за главу, ноге за кревете, оквири за 

кревете, подесиве летвице за кревете, постоља за 

кревете, решеткасте базе за кревете, опруге за кревете, 

ограде за кревете; кревети са уграђеним опружним 

душецима; кревети на спрат; подесиви кревети, који 

нису за медицинску употребу; подлоге за спавање; 

душеци; душеци са опругама; душеци за опоравак 

спортиста; наддушеци; опруге за душеке; мадраци; 

јастуци; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине.  

Кл. 27:  простирке и други материјали за покривање 

подова; струњаче; гимнастичке струњаче; струњаче 

за фитнес; струњаче за борилачке спортове.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге малопродаје и велепродаје струњача, кревета, 

делова за кревете, душека и друге опреме за спавање.  
 

(111) 83387 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-946 (220) 27.05.2022. 

 (151) 14.10.2022. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

POLAR 

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 

електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 

муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(111) 83388 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-947 (220) 27.05.2022. 

 (151) 14.10.2022. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

RICH BRONZE 

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 

електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 

муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
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(111) 83389 (181) 02.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1356 (220) 02.08.2021. 

 (151) 14.10.2022. 

(732) Давид Пајић ДАКА ДОО, Дунавска 67,  

11060, Београд, RS 

(540) 

 

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

(591) тамно сива, плава.  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

мали метални гвожђарски производи.  

Кл. 7:  лифтови; машински алати, електрични алати; 

мотори, осим за сувоземна возила; машинске 

спојнице и трансмисиони елементи, осим за 

сувоземна возила.  

Кл. 37:  постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка лифтова; постављање и 

поправка дизалица лифтова.   

Кл. 40:  обрађивање метала.  
 

(111) 83390 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-541 (220) 24.03.2022. 

 (151) 14.10.2022. 

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

Звездара, RS 

(540) 

 

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

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела  

 

(511) Кл. 3:  сапун за бријање, лосиони за косу, восак 

за бркове, тоалетне воде, парфимерија, шампони, 

лосиони после бријања, балзами, осим за медицинске 

сврхе, балзами за косу. 

Кл. 35:  услуге агенција за увоз и извоз, пословно 

управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, консултације у вези са 

пословним организовањем, оглашавање, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, пружање пословних информација, онлај н 

рекламирање на рачунарској мрежи, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, маркетинг, 

пословно управљање за независне пружаоце услуга, 

консултације о стратегији, маркетинг преко 

инфлуенсера.  

Кл. 41:  академије [образовне], учење на даљину, 

настава, обука, услуге пружања обуке, организовање 

и вођење колоквијума, пружање услуга у области 

образовања, испити из области образовања, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, практична настава [обука путем 

демонстрације], припрема и вођење семинара, услуге 

графичке обраде, осим у рекламне сврхе, пренос 

знања и искуства [обучавање].  

Кл. 44:  услуге салона лепоте, услуге фризерских 

салона, услуге улепшавања, услуге козметичара, 

услуге берберница.  
 

(111) 83391 (181) 07.02.2032. 

(210) Ж- 2022-194 (220) 07.02.2022. 

 (151) 14.10.2022. 

(732) SPRINGWHEEL doo, Проте Матеје 21А, 

19000 Зајечар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 25:  спортска одећа за скијање на 

точкићима; спортска обућа за скијање на точкићима. 

Кл. 28:  ролери; ски-ролери; скије са точкићима; 

везови за скије са точкићима; скијашки везови; даске 

за скијање; ивице скија; кочнице за скије са 

точкићима; кочнице за скије; точкићи за скије, 

ролере, ски-ролере; штапови за скијање; штапови за 

скије са точкићима.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

малопродаја и велепродаја одеће и обуће за скијање 

на точкићима, ролера, ски-ролера, скија са 
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точкићима, везова за скије са точкићима, скијашких 

везова, даски за скијање, ивица скија, кочница за 

скије са точкићима, кочница за скије, точкића за 

скије, ролере, ски-ролере, штапова за скијање, 

штапова за скије са точкићима.  
 

(111) 83392 (181) 02.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1006 (220) 02.06.2021. 

 (151) 14.10.2022. 

(732) Светлана Митровић, Лошињска 1/7, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 06.01.04; 06.19.13; 26.01.13; 26.01.15; 

27.05.01; 28.05.00  

(511) Кл. 30: мед, прополис и мед са сувим и 

коштуњавим воћем. 

Кл. 35: оглашавање и продаја меда, прополиса и меда 

са сувим и коштуњавим воћем. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16. 03. 2022. - 15.04.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 15408 чији је носилац Union 

Carbide Corporation , 2030 Dow Center, Midland, 

Michigan 48674, US, престао је да важи дана 

27.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 15442 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 27.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39054 чији је носилац 

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1 Shinkawa 

2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP, престао је да 

важи дана 17.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39055 чији је носилац 

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1 Shinkawa 

2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP, престао је да 

важи дана 17.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39417 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, 

SI, престао је да важи дана 17.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39418 чији је носилац ILIRIJA, 

razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičkih izdelkov d.d., 

Ljubljana , Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, SI, 

престао је да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 38922 чији је носилац CAFE-BAR 

INTERNATIONAL BV, STEPHENSONWEG 18, 4207 

HB, GORINCHEM, NL, престао је да важи дана 

26.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39067 чији је носилац BP PLC, 1 

ST JAMES*S SQUARE LONDON SW1Y 4PD, GB, 

престао је да важи дана 31.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39240 чији је носилац 

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN.BHD., 

HICOM Industrial Estate, Batu 3, 40000 Shah Alam, 

Selangor Darul Ehsan, , MY, престао је да важи дана 

07.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39229 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Globe 

House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB, 

престао је да важи дана 09.04.2022. године. 

Жиг рег. бр. 39230 чији је носилац Mitsubishi 

Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 33-8, Shiba  5-Chome,  

Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана 

11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47745 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Požeška 65/b, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 19.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47734 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 19.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47837 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Požeška 65/b, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 19.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47849 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Požeška 65/b, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 19.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47694 чији је носилац Samsonite 

IP Holdings S.àr.l., 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 

Luxembourg, LU, престао је да важи дана 21.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47739 чији је носилац E L N O S 

BL, d.o.o., Blagoja Marjanovića Moše 6, 11070 Novi 

Beograd, YU, престао је да важи дана 22.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48675 чији је носилац 

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, CH-8853 

Lachen, Švajcarska, CH, престао је да важи дана 

22.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47859 чији је носилац GRIGORIS 

SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON, 

ENDYMATON, OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

EIDON, 26 Amarousiou Halandriou, 151 25 Amarousio, 

GR, престао је да важи дана 23.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47719 чији је носилац 

"VENTURINO" DOO, Француска бб, Пожега, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 47600 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 

Temple Place, London, WC2R 2PG, Engleska, GB, 

престао је да важи дана 28.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47904 чији је носилац Fresenius 

Kabi AG, Friedrichstr. 2-6, 60323 Frankfurt am Main, 

Deutschland, DE, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47741 чији је носилац SONY 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, Nya 

Vattentornet, SE-221 88, Lund, Sweden, SE, престао је 

да важи дана 28.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48097 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge BEOHEMIJA, d.o.o., Kumodraška 

290, Beograd, YU, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48098 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge BEOHEMIJA, d.o.o., Kumodraška 

290, Beograd, YU, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48099 чији је носилац 

ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, 

ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, Кумодрашка 290, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48100 чији је носилац BEOHEMIJA 

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 

ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS, престао 

је да важи дана 28.03.2032. године. 

 

Жиг рег. бр. 47799 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 30.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44627 чији је носилац 

"BOSNALIJEK" d.d. Farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo, Jukićeva 53, Sarajevo, BA, 

престао је да важи дана 30.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48080 чији је носилац 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., Pivovarniška ul. 

2, 1000 LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана 

30.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47932 чији је носилац OPTICUS 

d.o.o., Knez Mihailova 6/IV, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 02.04.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 49534 чији је носилац 

OCTAPHARMA AG,, Seidenstrasse 2, CH-8853 

Lachen, Švajcarska, CH, престао је да важи дана 

02.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44676 чији је носилац 

"ZDRAVLJE" AD Farmaceutsko-hemijska industrija,, 

Vlajkova 199, Leskovac, YU, престао је да важи дана 

06.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48071 чији је носилац *SOKO-

NADA ŠTARK* AD za proizvodnju konditorskih 

proizvoda,, Kumodraška 249, Beograd, YU, престао је 

да важи дана 09.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48016 чији је носилац Invicta 

Watch Company of America, Inc. (Florida corporation), 

3069 Taft Street, Hollywood, FL 33021, US, престао је 

да важи дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47977 чији је носилац DKN 

MODEN d.o.o., Vojvode Putnika 67, 34300 

Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 12.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 50336 чији је носилац Reckitt 

Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 2132 WT 

Hoofddorp , NL, престао је да важи дана 13.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64769 чији је носилац 

RUSINVEST, OOO, Novomytishchenskiy prospekt, 41, 

korp. 1, Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141018, RU, 

престао је да важи дана 17.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64767 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING 3-KA 

DOO BEOGRAD, Gospodar Jevremova 50/5, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 20.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64766 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING 3-KA 

DOO BEOGRAD, Gospodar Jevremova 50/5, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 20.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64758 чији је носилац Konsalting 

privredno društvo EBART DOO, Karađorđeva 65, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

20.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64855 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, 

CH, престао је да важи дана 21.03.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64963 чији је носилац 

CROSSCARE LIMITED, Broomhill Road, Tallaght, 

Dublin 24, IE, престао је да важи дана 21.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64063 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 22.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65055 чији је носилац Ковач 

Габор, Матије Гупца 5, Суботица, RS, престао је да 

важи дана 22.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64852 чији је носилац SERBIA 

BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE 

d.o.o., Булевар Пека Дапчевића 19, Београд, RS, 

престао је да важи дана 22.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64934 чији је носилац 

LEONARDO SHIRTS DOO ARANDJELOVAC, 

Војводе Путника број 67, 34300 Аранђеловац, RS, 

престао је да важи дана 22.03.2032. године. 

 

Жиг рег. бр. 65054 чији је носилац Ковач 

Габор, Матије Гупца 5, Суботица, RS, престао је да 

важи дана 23.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64687 чији је носилац Marbomil, 

d.o.o., Vojvođanska 370g, 11271 Surčin, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 23.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65878 чији је носилац Гвозден 

Јовановић, Бранка Радичевића 20/10, 34000 

Крагујевац, RS, престао је да важи дана 24.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65932 чији је носилац FABRIKA 

KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO 

Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 Лозница, RS, 

престао је да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64876 чији је носилац Dometic 

Sweden AB, Torggatan 8, 171 54 Solna, SE, престао је 

да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64877 чији је носилац Dometic 

Sweden AB, Torggatan 8, 171 54 Solna, SE, престао је 

да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64878 чији је носилац Dometic 

Sweden AB, Torggatan 8, 171 54 Solna, SE, престао је 

да важи дана 24.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65715 чији је носилац Dometic 

Sweden AB, Torggatan 8, 171 54 Solna, SE, престао је 

да важи дана 24.03.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65063 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 28.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65892 чији је носилац 

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", Мали 

Калемегдан бр. 2, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 28.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65640 чији је носилац Zdravstvena 

ustanova Opšta bolnica MEDICINSKI SISTEM 

BEOGRAD, Vojvode Stepe 323, 11000 Beograd - 

Voždovac, RS, престао је да важи дана 28.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65230 чији је носилац BLINKER 

Co d.o.o. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Vojvode Putnika 50A, 18000 Niš, RS, престао је да 

важи дана 28.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64969 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 29.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65092 чији је носилац Institut za 

ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", Mihaila 

Avramovića 28, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 30.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65137 чији је носилац Bayer 

Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 

40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 30.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65824 чији је носилац "ENVIPACK" 

d.o.o, Masarikov trg 8a, 11080 Beograd-Zemun, RS, престао 

је да важи дана 31.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64128 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 03.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64129 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 03.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65033 чији је носилац СРПСКИ 

ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР СТАРО ХОПОВО, 

Старо Хопово, 22406 Ириг, RS, престао је да важи 

дана 03.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 67140 чији је носилац Привредно 

друштво "Тесла Солар" ДOO, Ниш, Булевар 

Немањића 67A, локал 57, RS, престао је да важи дана 

03.04.2022. године. 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

239 

Жиг рег. бр. 66486 чији је носилац RADIO 

DIFUZNO PREDUZEĆE B92 DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD 

(ZEMUN), Аутопут за Загреб 22, 11000 Београд-

Земун, RS, престао је да важи дана 03.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64055 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge 

ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb, Novi 

Bečej, RS, престао је да важи дана 03.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65141 чији је носилац BAHUS 

DOO PARAĆIN, Striža, Striško naselje bb., Paraćin, 

RS, престао је да важи дана 04.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64897 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 

02142 , US, престао је да важи дана 04.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64896 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 

02142 , US, престао је да важи дана 04.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64904 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 

02142 , US, престао је да важи дана 04.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64905 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 

02142 , US, престао је да важи дана 04.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65636 чији је носилац "ИЛАГО" 

Д.О.О., Липа 20, 11030 Београд, RS, престао је да 

важи дана 04.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64971 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 05.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64894 чији је носилац 

"CARLSBERG SRBIJA" DOO, Proleterska 17, 

Čelarevo, RS, престао је да важи дана 05.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64895 чији је носилац 

"CARLSBERG SRBIJA" DOO, Proleterska 17, 

Čelarevo, RS, престао је да важи дана 05.04.2022. 

године. 

 

 

Жиг рег. бр. 65257 чији је носилац BASF SE, 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE, 

престао је да важи дана 05.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64901 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 6900 Cork 

Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, IE, престао 

је да важи дана 06.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64900 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, 

Carrigaline, County Cork, Ireland, IE, престао је да 

важи дана 06.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65143 чији је носилац AMBAR 

UNIVERSAL DOO, Ratarski put 8a, 11080 Beograd - 

Zemun, RS, престао је да важи дана 06.04.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65565 чији је носилац Rubin a.d., 

Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS, престао је да 

важи дана 06.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65039 чији је носилац PIN AN 

2009 D.O.O., Svetozara Markovića 161, Pančevo, RS, 

престао је да важи дана 07.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65098 чији је носилац JT 

International SA , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 07.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64862 чији је носилац 

COOKBOOK TEAM" d.o.o., Beograd, Pera Ćetkovića 

27, RS, престао је да важи дана 10.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64986 чији је носилац 

"DNEVNIK" HOLDING AD U RESTRUKTUIRANJU, 

Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 81, RS, престао је да 

важи дана 03.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64910 чији је носилац Torquay 

Enterprises Limited, 439 East Tamaki Road, East 

Tamaki, Auckland, NZ, престао је да важи дана 

10.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64981 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O., Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64983 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O., Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64979 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O., Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65196 чији је носилац nVent 

Solutions (UK) Limited, 3 Rutherford Road, Stephenson 

Industrial Estate      , Washington, Tyne and Wear, NE37 

3HX, UK, престао је да важи дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64912 чији је носилац S.C. 

Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, 

Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана 

11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64984 чији је носилац Trivit d.o.o., 

Индустријска бб, 21220 Бечеј, RS, престао је да важи 

дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64975 чији је носилац ZVONIMIR 

NIKEZIĆ, Koste Stojanovića 7, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64991 чији је носилац Philip 

Morris Operations a.d., Bulevar 12. februar 74, 18000 

Niš, RS, престао је да важи дана 12.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64909 чији је носилац Heinz 

Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, 3626 Hünibach-Thun, 

CH, престао је да важи дана 12.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64911 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

60611 Chicago, Illinois , US, престао је да важи дана 

13.04.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 80011 чији је носилац Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000, 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.04.2022. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.09.2022. - 15.10.2022. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22754 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 23850 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 24033 

промењена је у Napier Turbochargers Limited, Howard 

House Graycar Business Park, Barton Under Needwood, 

Staffordshire, DE13 8EN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 24149 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26394 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26787 

промењена је у JFE Shoji Corporation, 1-9-5, 

Otemachi, Chiyoda-ku , Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 29427 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30075 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30175 

промењена је у NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 

1-1, 4 chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30278 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33477 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35497 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36320 

промењена је у CLINIGEN LIMITED, Pitcairn House, 

Crown Square, Centrum 100, Burton-on-Trent, 

Staffordshire, DE14 2WW , GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37050 

промењена је у Napier Turbochargers Limited, Howard 

House Graycar Business Park, Barton Under Needwood, 

Staffordshire, DE13 8EN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40305 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40441 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40519 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41707 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС , Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42186 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС , Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42191 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42192 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42778 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42922 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 42975 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43122 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44768 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45128 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46286 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48542 

промењена је у BearingPoint IP Holding B.V., De 

entree 89, 1101 BH Amsterdam, NL; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49360 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49361 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49362 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49691 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50074 

промењена је у Viatris Specialty LLC , 3711 Collins 

Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50348 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50499 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС, Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50805 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51011 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС, Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51106 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС, Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52838 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53404 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54377 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС, Милована 

Маринковића, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54940 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56460 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56904 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60124 

промењена је у Goodyear Germany GmbH, 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60480 

промењена је у MIĆIĆ BOBAN PR, VITALIS, 

SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA 

RADNJA ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE NA 

MALO I VELIKO, Милована Маринковића 1, 

Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60778 

промењена је у Бобан Мичић ПР. Самостална 

занатско трговинска радња за производњу и промет 

робе на мало и велико СЗТР ВИТАЛИС, Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61602 

промењена је у MIĆIĆ BOBAN PR. VITALIS, 

Samostalna zanatska i trgovinska radnja za proizvodnju i 

promet robe na malo i veliko, Милована Маринковића 

1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61904 

промењена је у BOBAN MIČIĆ, VITALIS SZTR, 

Милована Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63053 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63953 

промењена је у Goodyear Germany GmbH, 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64409 

промењена је у Samostalna zanatsko trgovinska radnja 

za proizvodnju i promet robe na malo i veliko - SZTR 

Vitalis, Mičić Boban Pr., Милована Маринковића 1, 

Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64903 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС, Mићић Бобан, Пр., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65013 

промењена је у Goodyear Germany GmbH, 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65274 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65293 

промењена је у NingBo wizmart Technology Inc., 

Building B, No. 88 Changyang Road, Jiangbei 

Investment Pioneering Park, Ningbo City, Zhejiang, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65500 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико  

- СЗТР VITALIS - Мићић Бобан Пр., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65984 

промењена је у Мичић Бобан ПР, ВИТАЛИС, 

самостална занатска и трговинска радња за 

производњу и промет робе на мало и велико, 

Милована Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66191 

промењена је у VINO-TISA DOO SUBOTICA, Корзо 

10б, 24000, Суботица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66192 

промењена је у VINO-TISA DOO SUBOTICA, Корзо 

10б, 24000, Суботица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66193 

промењена је у GREEN COLA LTD, Petrou Iliadi 5, 

CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66346 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67040 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС, Мићић Бобан, Пр., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67497 

промењена је у The Bakers Ltd., 13 Industrialna, Str. , 

BG-9700 Shumen, BG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67497 

промењена је у The Bakers a.d., 13 Industrialna, Str. , 

BG-9700 Shumen, BG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67911 

промењена је у VITALIS DOCTORS GROUP DOO, 

Милована Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68361 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС, Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68718 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68719 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69794 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 70155 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71243 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71245 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71272 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71470 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС, Мичић Бобан, ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72384 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72433 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72434 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72435 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72489 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73105 

промењена је у Самостална занатско трговинска 

радња за производњу и промет робе на мало и велико 

СЗТР ВИТАЛИС Мичић Бобан ПР., Милована 

Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73176 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73281 

промењена је у Goodyear Germany GmbH, 

Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73327 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73619 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73690 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74333 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74465 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74466 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74467 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74468 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74471 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74758 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 74818 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74939 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75572 

промењена је у Well Trade House doo, Голубачка 1, 

11050 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75832 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76207 

промењена је у GREEN COLA LTD, Petrou Iliadi 5, 

CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76208 

промењена је у GREEN COLA LTD, Petrou Iliadi 5, 

CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76209 

промењена је у GREEN COLA LTD, Petrou Iliadi 5, 

CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76688 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76881 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76922 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77103 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77208 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77680 

промењена је у GREEN COLA LTD, Petrou Iliadi 5, 

CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77716 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77767 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77849 

промењена је у Мичић Бобан ПР, ВИТАЛИС, 

самостална занатска и трговинска радња за 

производњу и промет робе на мало и велико, 

Милована Маринковића, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78739 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78740 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78795 

промењена је у HerbElixa DOO SREMSKA 

KAMENICA, Бранка Ћопића 28, 21000 Сремска 

Каменица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78796 

промењена је у HerbElixa DOO SREMSKA 

KAMENICA, Бранка Ћопића 28, 21 000 Сремска 

Каменица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78946 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79174 

промењена је у Мичић Бобан ПР, ВИТАЛИС, 

самостална занатска и трговинска радња за 

производњу и промет робе на мало и велико, 

Милована Маринковића 1, 11000, Београд - 

Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79226 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун., RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79227 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 
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i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79407 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79485 

промењена је у INMEDIC D.O.O., Херцеговачка 19, 

спрат 13, број стана 1303, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79502 

промењена је у SZTR-VITALIS "Vitalis" Mičić Boban, 

Милована Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79762 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79921 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79923 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80086 

промењена је у Well Trade House doo, Голубачка 1, 

11050 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80493 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80526 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80527 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80528 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80529 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80533 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80544 

промењена је у Corteva Agriscience LLC, 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80701 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

i posredovanje INPHARM Co. d.o.o., Batajnički drum 

17. deo, broj 5, 11080, Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81378 

промењена је у 3 BANKA AKCIONARSKO 

DRUŠTVO NOVI SAD, Булевар ослобођења 2а, 21 

000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81490 

промењена је у SZTR-VITALIS "Vitalis" Mičić Boban, 

Милована Маринковића 1, Београд - Вождовац, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 26787 извршен је пренос на 

KAWASHO FOODS CORPORATION, 2-1, Otemachi 

2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP; 

 

За жиг бр. 41512 извршен је пренос на 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) 

LLC, Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US; 

 

За жиг бр. 41678 извршен је пренос на 

UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street , New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 42622 извршен је пренос на Pfizer 

PFE US Holdings 4 LLC, 235 East 42nd Street, New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 43140 извршен је пренос на 

UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street , New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 47726 извршен је пренос на 

UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street , New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 47936 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc.(Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York,New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 48852 извршен је пренос на ALPHA 

BANK S.A., 40 Stadiou Street , 10252 Athens (Atina), GR; 

 

За жиг бр. 48853 извршен је пренос на ALPHA 

BANK S.A. , 40 Stadiou Street , 10252 Athens (Atina), GR; 
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За жиг бр. 52209 извршен је пренос на 

UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street , New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 57969 извршен је пренос на Leiner 

& kika Möbelhandels GmbH, Porschestrasse 7 , 31000 

St. Pölten, AT; 

 

За жиг бр. 57970 извршен је пренос на Leiner 

& kika Möbelhandels GmbH, Porschestrasse 7 , 31000 

St. Pölten, AT; 

 

За жиг бр. 58772 извршен је пренос на Leiner 

& kika Möbelhandels GmbH, Porschestrasse 7 , 31000 

St. Pölten, AT; 

 

За жиг бр. 69245 извршен је пренос на Newell 

Brands UK Limited, Halifax Avenue, Fradley Park - 

Lichfield, Staffordshire WS138SS, UK; 

 

За жиг бр. 70583 извршен је пренос на ALPHA 

BANK S.A., 40 Stadiou Street , 10252 Athens (Atina), GR; 

 

За жиг бр. 70905 извршен је пренос на Newell 

Brands UK Limited, Halifax Avenue, Fradley Park - 

Lichfield, Staffordshire WS138SS, UK; 

 

За жиг бр. 75572 извршен је пренос на 

BIZNET DOO, Косовска 2В, 11500, Обреновац, RS; 

 

За жиг бр. 76537 извршен је пренос на PFIZER 

PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 East 42nd Street , New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 76564 извршен је пренос на PFIZER 

PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 East 42nd Street , New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 76773 извршен је пренос на PFIZER 

PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 East 42nd Street , New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 77028 извршен је пренос на PFIZER 

PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 East 42nd Street , New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 77859 извршен је пренос на VIDAA 

(Netherlands) International Holding B.V., Impact 83, 

Duiven, 6921RZ, NL; 

 

За жиг бр. 80086 извршен је пренос на 

BIZNET DOO, Косовска 2В, 11500, Обреновац, RS; 

 

За жиг бр. 82538 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

За жиг бр. 82539 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82540 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82541 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82579 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82594 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82595 извршен је пренос на The 

Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation), One 

Whitehall Street, New York, New York 10004, US; 

 

За жиг бр. 82775 извршен је пренос на 

Biogardenia DOO Badovinci, Дринска 27, 15358, 

Бадовинци, RS; 

 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 79739 уписана је лиценца на 

Prduzeće za proizvodnju i trgovinu BIOSS-PETROVIĆ 

IN d.o.o., Булевар ослобођења 401/I Београд 11000, 

11000, БЕОГРАД, RS; 

 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 39808 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd,, Рајићева 

27-29, Београд 11000, 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  35/2022 - 38/2022 (15.09.2022. – 06.10.2022.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1687025 

(151) 13.04.2022 

(540) 

 

(732) ITALIA 

TRASPORTO AEREO 

S.P.A. 

(511)  03  09  12  14  16  18  

20  21  24  25  26  28  30  

33  34  35  37  39  42  43 

 

(111) 1687027 

(151) 13.04.2022 

(540) 

 

(732) JOURNAL MEDIA 

d.o.o. 

(511)  16  35  41 

 

(111) 1687036 

(151) 23.05.2022 

(540) 

SIGGI 

(732) SIGGI 

IMMOBILIARE S.R.L. 

(511)  09 

 

(111) 1687065 

(151) 15.06.2022 

 

(540) 

 

(732) ZKTECO CO., LTD. 

(511)  09  42 

 

(111) 1687107 

(151) 22.08.2022 

(540) 

CLARIS STUDIO 

(732) Claris International 

Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1687188 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Derendinger AG 

(511)  07  12  35 

 

(111) 1687190 

(151) 06.06.2022 

(540) 

 

(732) Dimche Popovski 

(511)  07  37 

 

(111) 1687198 

(151) 18.02.2022 

(540) 

 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  12 

 

(111) 1687208 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) KEMIN TEXTILES 

S.R.L. 

(511)  01  02  03  07 

 

(111) 1687240 

(151) 31.08.2022 

(540) 

POWIN 

(732) Powin, LLC 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1687249 

(151) 15.12.2021 

(540) 

 

(732) EGT Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687255 

(151) 02.06.2022 

(540) 

Shining Diamond 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687256 

(151) 02.06.2022 

(540) 

Valhalla 

Thunderstorm 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687257 

(151) 08.06.2022 

(540) 

Fury Cash 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687258 

(151) 08.06.2022 

(540) 

9 BURNING 

Bonanza 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 
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(111) 1687266 

(151) 08.06.2022 

(540) 

Cash Thrill 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687268 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03 

 

(111) 1687320 

(151) 07.04.2022 

(540) 

SION 

(732) INVICTUS 1928 

LTD. 

(511)  21 

 

(111) 1687341 

(151) 21.07.2022 

(540) 

ILLUSION 

(732) SOCIETE BIC 

(511)  16 

 

(111) 1687344 

(151) 22.04.2022 

(540) 

 

(732) KERAKOLL S.P.A 

(511)  01 

 

(111) 1687352 

(151) 11.08.2022 

 

(540) 

 

(732) COLLEGIUM 

MONDIAL TRAVEL 

potovalna agencija d.o.o. 

(511)  39  41 

 

(111) 1687359 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) MATRIZE Handels-

GmbH 

(511)  01  03  04  06  07  08  

09  11  12  16  17  18  19  

20  21  22  25 

 

(111) 1687373 

(151) 14.04.2022 

(540) 

Maximex 

(732) Wenko-Wenselaar 

GmbH & Co. KG 

(511)  03  05  06  08  11  16  

20  21  24  27  28  35 

 

(111) 1687410 

(151) 08.06.2022 

(540) 

Keep & Spin 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687416 

(151) 07.07.2022 

(540) 

FINE DE CLAIRE 

(732) NOBLEWOOD 

LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1687438 

(151) 31.08.2022 

(540) 

VISUSTAR go 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09  42 

 

(111) 1687479 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Stonger 

Sports Technology Co., 

LTD 

(511)  18 

 

(111) 1687481 

(151) 12.09.2022 

(540) 

 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  25 

 

(111) 1687531 

(151) 25.02.2022 

(540) 

BEMBÉ 

(732) Bembé Parkett GmbH 

& Co. KG 

(511)  01  02  03  19  35  37 

 

(111) 1687558 

(151) 07.03.2022 

(540) 

IREKS 

(732) IREKS GmbH 

(511)  01  03  09  16  29  30  

31  32  35  38  40  41  42  

44 

 

 

(111) 1687565 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) VEKA 

Aktiengesellschaft 

(511)  06  07  09  11  16  17  

19  35  37  38  41  42 

 

(111) 1687569 

(151) 21.03.2022 

(540) 

COBAS 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511)  01  05  09  10  41  42 

 

(111) 1687582 

(151) 20.05.2022 

(540) 

Ecokiki 

(732) LC WAİKİKİ 

MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  18  25  35 

 

(111) 1687595 

(151) 07.06.2022 

(540) 

K50 

(732) Adnan Fidan 

(511)  01  06  08  17  37 

 

(111) 1687604 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 

250 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1687613 

(151) 25.07.2022 

(540) 

BOTIFY 

(732) BWT Holding GmbH 

(511)  07 

 

(111) 1687628 

(151) 08.08.2022 

(540) 

CLEARCORE 

(732) ADM WILD Europe 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  03  30 

 

(111) 1687629 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1687630 

(151) 08.08.2022 

(540) 

EZCORE 

(732) ADM WILD Europe 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  03  30 

 

(111) 1687693 

(151) 29.07.2022 

(540) 

TOAMO 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  05  16  24 

 

(111) 1687727 

(151) 20.04.2022 

(540) 

 

(732) PETROKOV d.o.o. 

(511)  06  07  11  17  19  40  

42 

 

(111) 1687757 

(151) 10.06.2022 

(540) 

App&Tank 

(732) MULTICORE 

Kereskedelmi  és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(511)  09 

 

(111) 1687760 

(151) 07.07.2022 

(540) 

NOBLEWOOD 

(732) NOBLEWOOD 

LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1687761 

(151) 07.07.2022 

(540) 

CASA DEL 

LOROS 

(732) NOBLEWOOD 

LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1687772 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1687892 

(151) 19.05.2022 

 

(540) 

HOT FLY 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687893 

(151) 19.05.2022 

(540) 

Flamy Hit 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1687894 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Mia 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1687895 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Miar 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1687896 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Macklynn 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1687906 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) Sudex 

(511)  06  08  13 

 

(111) 1687985 

(151) 14.09.2022 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1688040 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) GEA Group 

Aktiengesellschaft 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  17  18  

19  20  21  25  27  35  36  

37  39  40  41  42  44  45 

 

(111) 1688060 

(151) 03.06.2022 

(540) 

 

(732) MOOSE MILANO S.R.L. 

(511)  03  09  14  18  21  24  

25  35 

 

(111) 1688066 

(151) 04.07.2022 

(540) 

DONKEY KONG 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  14  16  18  21  24  

25  28  30  41 

 

(111) 1687802 

(151) 27.07.2022 

(540) 
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(732) ZHEJIANG GAOBO 

SANITARY WARES CO., LTD. 

(511)  11 

 

(111) 1687813 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) COINTREAU 

(511)  32  33 

 

(111) 1687828 

(151) 03.03.2022 

(540) 

trend !t up 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  03  05  08  10  11  14  

16  18  20  21  22  24  25  26 

 

(111) 1687832 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) EPIO Corporation 

(511)  35 

 

(111) 1687836 

(151) 09.08.2022 

(540) 

CORECITRUS 

(732) ADM WILD Europe 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  03  30 

 

(111) 1687847 

(151) 07.09.2022 

(540) 

 

(732) Adalya Tobacco 

International GmbH 

(511)  34 

 

(111) 1687861 

(151) 05.09.2022 

(540) 

ELYMBUS 

(732) LABORATOIRES 

THEA 

(511)  05 

 

(111) 1687864 

(151) 23.02.2022 

(540) 

SUSTAINERA 

(732) PSA 

AUTOMOBILES SA 

(511)  01  02  03  04  07  08  

09  11  12  17  24  37  40 

 

(111) 1688068 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) GHC Systems Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1688076 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

 

(111) 1688079 

(151) 10.08.2022 

 

 

(540) 

JERRZI 

(732) Huizhou Jiuzi 

Electronic Technology Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1688091 

(151) 07.09.2022 

(540) 

 

(732) Apple and Pear 

Australia Limited 

(511)  31  32 

 

(111) 1688095 

(151) 05.09.2022 

(540) 

ENERGIKO 

(732) Toshko Kirilov 

Drenovichki 

(511)  04  35  37  39  42 

 

(111) 1688105 

(151) 12.08.2022 

(540) 

AI Magic Take 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1688160 

(151) 20.07.2022 

(540) 

HongMengOS 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

 

(111) 1688163 

(151) 18.07.2022 

(540) 

IKOTEK 

(732) Ikotek Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1688213 

(151) 18.02.2022 

(540) 

SOTEMAPACK 

(732) SOTEMAPACK 

S.P.A. 

(511)  07  09  37 

 

(111) 1688240 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) trans-o-flex Express 

GmbH & Co. KGaA 

(511)  06  09  11  16  17  20  

22  35  36  38  39  42  45 

 

(111) 1688303 

(151) 18.05.2022 

(540) 

HUAWEI WATCH 

GT Cyber 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  14 

 

(111) 1688314 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) KOWA COMPANY, 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1688335 

(151) 06.07.2022 
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(540) 

HUAWEI Card 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1688345 

(151) 16.08.2022 

(540) 

REALITY ONE 

(732) Immersive Health 

Solutions LLC 

(511)  28  37  38  41 

 

(111) 1688355 

(151) 19.08.2022 

(540) 

CREDITABLE 

(732) Creditable Investment 

Partners S.à.r.l. 

(511)  35  36 

 

(111) 1688358 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  35 

 

(111) 1688388 

(151) 01.09.2022 

(540) 

Cal.AI 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  10  35  38  42  44 

 

(111) 1682156 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) JETHARAM 

NEMARAM GEHLOT 

(511)  03 

 

(111) 1682177 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) BRESCIANGRANA SRL 

(511)  29 

 

(111) 1682197 

(151) 09.06.2022 

(540) 

ipox 

(732) ipox chemicals GmbH 

(511)  01  02 

 

(111) 1682204 

(151) 17.08.2022 

(540) 

Transmate 

(732) Shandong Tercelo 

Tire Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1682217 

(151) 09.05.2022 

(540) 

 

(732) Shandong Chenwo 

Intelligent Technology Co., 

Ltd. 

(511)  07 

 

(111) 1682219 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  03 

 

(111) 1682231 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) CHANGCHUN 

GENESCIENCE 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

(511)  05 

 

(111) 1682233 

(151) 28.12.2021 

(540) 

BioNTech 

(732) BioNTech SE 

(511)  01  05  09  10  35  42  

44 

 

(111) 1682239 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) GK Software SE 

(511)  09  42 

 

(111) 1682245 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) Bosch Tiernahrung 

GmbH & Co. KG 

(511)  31 

 

(111) 1682259 

(151) 14.03.2022 

(540) 

SKE 

(732) SKE Holding GmbH 

(511)  09  35  37  41 

 

(111) 1682260 

(151) 13.04.2022 

(540) 

 

(732) ASCENDIS 

WELLNESS S.R.L. 

(511)  05  35 

 

(111) 1682277 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) CONTAINEX  

Container-

Handelsgesellschaft m.b.H. 

(511)  06  19  20 

 

(111) 1682283 

(151) 26.04.2022 

(540) 

 

(732) EagleBurgmann 

Germany GmbH & Co. KG 

(511)  07  09  12  17  37  41  

42 

 

(111) 1682291 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) CONTAINEX  

Container-

Handelsgesellschaft m.b.H. 

(511)  06  19  20 
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(111) 1682328 

(151) 08.08.2022 

(540) 

Kinselby 

(732) 4SC AG 

(511)  05 

 

(111) 1682329 

(151) 08.08.2022 

(540) 

Onraty 

(732) 4SC AG 

(511)  05 

 

(111) 1682333 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  24  25  27  35 

 

(111) 1682338 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  25 

 

(111) 1682339 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1682351 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) BSH Hausgeräte 

GmbH 

(511)  07  09  11  16  21  37  

41 

 

(111) 1682353 

(151) 18.01.2022 

(540) 

gogrip 

(732) TRINO Sp. z o.o. 

(511)  09  10  17  21 

 

(111) 1682356 

(151) 25.02.2022 

(540) 

 

(732) Hoyer Asset 

Management GmbH & Co. 

KG 

(511)  01  02  03  04  09 

 

(111) 1682360 

(151) 28.02.2022 

(540) 

KIVVON 

(732) KiVVON Media 

GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1682361 

(151) 11.02.2022 

(540) 

 

(732) RAUCH Fruchtsäfte 

GmbH 

(511)  29  30  31  32  33  35  

43 

 

(111) 1682385 

(151) 22.06.2022 

 

(540) 

 

(732) FELLOWSHIP OF 

CHRISTIAN ATHLETES 

(511)  41  45 

 

(111) 1682412 

(151) 19.10.2021 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK VE 

YORGAN SAN.TİC.A.Ş 

(511)  20 

 

(111) 1682429 

(151) 24.12.2021 

(540) 

 

(732) NİTEKS DENİM  

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1682473 

(151) 29.03.2022 

(540) 

 

(732) S.E.C.I. S.R.L. 

(511)  09 

 

(111) 1682478 

(151) 01.04.2022 

(540) 

ORELLE 

(732) THORN LIGHTING 

LIMITED 

(511)  09  11 

 

(111) 1682483 

(151) 14.04.2022 

 

(540) 

 

(732) Variovac PS 

SystemPack GmbH 

(511)  06  16 

 

(111) 1682484 

(151) 21.04.2022 

(540) 

FIRE + ICE 

(732) WYSÔ Bogner 

GmbH 

(511)  09  35  36  41 

 

(111) 1682485 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) Willy Bogner GmbH & 

Co.  Kommanditgesellschaft 

auf Aktie 

(511)  09  35  36  41 

 

(111) 1682489 

(151) 01.04.2022 

(540) 

CALIVITA 

(732) CV PRODUCTS s.r.o. 

(511)  03  05  16  35 

 

(111) 1682494 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Aurubis AG 

(511)  06  09  14  40  42 
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(111) 1682507 

(151) 18.03.2022 

(540) 

BIOVAIL 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1682541 

(151) 14.06.2022 

(540) 

REGI-BLUE 

(732) Balver Zinn Josef Jost 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  06  09 

 

(111) 1682543 

(151) 14.06.2022 

(540) 

REGI-RED 

(732) Balver Zinn Josef Jost 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  06  09 

 

(111) 1682571 

(151) 21.06.2022 

(540) 

RIVA CLASSICHE 

(732) FERRETTI S.P.A. 

(511)  12  37  41 

 

(111) 1682575 

(151) 27.06.2022 

(540) 

YPSUM 

(732) SAFE S.R.L. 

(511)  08 

 

(111) 1682590 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) Vollgas Beverage 

(Shanghai) Co., Ltd. 

(511)  32 

 

(111) 1682610 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Addiko Bank AG 

(511)  09  16  36 

 

(111) 1682611 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Addiko Bank AG 

(511)  09  16  36 

 

(111) 1682614 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai Tobacco 

Group Beijing Cigarette 

Factory Co.,Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1682637 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Travere Therapeutics, Inc. 

(511)  05 

(111) 1682712 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) ALPINA, tovarna 

obutve, d.o.o. 

(511)  25  28  35 

 

(111) 1682716 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) ALPINA, tovarna 

obutve, d.o.o. 

(511)  25  28  35 

 

(111) 1682739 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) TECNO DRY S.R.L. 

(511)  11 

 

(111) 1682763 

(151) 08.07.2022 

(540) 

ROLEX 

SUPERLATIVE 

(732) ROLEX SA 

(511)  14 

 

(111) 1682768 

(151) 28.01.2022 

(540) 

 

(732) ÖMER FARUK 

YILDIRIM 

(511)  34  35 

 

(111) 1682772 

(151) 06.05.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Baanool 

Robot Co., Ltd. 

(511)  07  09  35 

 

(111) 1682780 

(151) 13.05.2022 

(540) 

AirsPops 

(732) AIRSCREAM UK 

LIMITED and 

AIRSCREAM 

AUSTRALIA PTY LTD. 

(511)  34 

 

(111) 1682783 

(151) 29.04.2022 

(540) 

 

(732) Yan Qi 

(511)  09 

 

(111) 1682816 

(151) 14.04.2022 

(540) 

Pearls of Wealth 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1682835 

(151) 24.03.2022 

(540) 

NARAMILANO 

(732) Passaggio Obbligato 

S.p.A. 

(511)  03  09  18  25  35  41  

42 
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(111) 1682847 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) 1. MR. NARPAT 

LAL S/O NEMARAM, 2. 

MR. HANS RAJ S/O 

NEMA RAM. 

(511)  03 

 

(111) 1682854 

(151) 18.04.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

CREALITY 3D 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  07 

 

(111) 1682855 

(151) 18.04.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

CREALITY 3D 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  07 

 

(111) 1682868 

(151) 10.03.2022 

(540) 

 

(732) JINAN 

SHENGQUAN GROUP 

SHARE-HOLDING CO., 

LTD. 

(511)  22  23  25 

 

(111) 1682921 

(151) 19.07.2022 

(540) 

 

(732) Suzhou BlackShields 

Environment Co., Ltd. 

(511)  11 

 

(111) 1682930 

(151) 27.05.2022 

(540) 

LEON 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12  27 

 

(111) 1682943 

(151) 07.03.2022 

(540) 

ORDER & PICK 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  25  35  36 

 

(111) 1682954 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) SHIMANO INC. 

(511)  12 

 

(111) 1682964 

(151) 27.05.2022 

(540) 

 

(732) Suzhou TripAdvisor 

Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 

(511)  45 

 

(111) 1682965 

(151) 27.05.2022 

(540) 

 

(732) Suzhou TripAdvisor 

Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 

(511)  45 

 

(111) 1682983 

(151) 06.01.2022 

(540) 

EVENTIM 

(732) CTS Eventim AG & 

Co. KGaA 

(511)  09  14  16  25  35  36  

38  39  41  42  43  45 

 

(111) 1682985 

(151) 14.05.2022 

(540) 

 

(732) BWT Holding GmbH 

(511)  07  09  11  21 

 

(111) 1682988 

(151) 10.06.2022 

(540) 

greenfee 

(732) Paul Pletsch 

(511)  09  35  36  38  42 

 

(111) 1683019 

(151) 12.08.2022 

(540) 

RIVZEPRI 

(732) FibroGen, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1683022 

(151) 12.08.2022 

(540) 

GOCETFI 

(732) FibroGen, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1683031 

(151) 24.06.2022 

(540) 

c-moment 

 

(732) Beijing 

Zhuoshizhonglian 

Technology Development 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1683032 

(151) 24.06.2022 

(540) 

rezzo 

(732) Beijing 

Zhuoshizhonglian 

Technology Development 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1683038 

(151) 24.06.2022 

(540) 

ELFRAMO 

(732) ELFRAMO S.P.A. 

(511)  07  11 

 

(111) 1683114 

(151) 11.10.2021 

(540) 

 

(732) KAWASAKI 

JUKOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (doing business as 

KAWASAKI HEAVY 

INDUSTRIES, LTD.) 

(511)  04  06  07  09  11  12  

14  16  18  25  26  28  35  

37  39  41  42 

 

(111) 1683145 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) SOUNDKING 

ELECTRONICS & 

SOUND CO.,LTD 

(511)  09  15 
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(111) 1683164 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Xiuwen County Kiwi 

Fruit Association 

(511)  31 

 

(111) 1683165 

(151) 11.08.2022 

(540) 

 

(732) The Independent 

Tobacco FZE 

(511)  34 

 

(111) 1683190 

(151) 03.12.2021 

(540) 

 

(732) CEVHER JANT 

SANAYİİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  09  12  42 

 

(111) 1683191 

(151) 07.02.2022 

(540) 

 

(732) Tergar International 

(511)  09  41 

 

(111) 1683194 

(151) 31.12.2021 

(540) 

EVOLUTION 

(732) Sokolovsky Oleg 

Markovich 

(511)  07  09  10  11  14  20  

21 

 

(111) 1683216 

(151) 05.05.2022 

(540) 

My HUAWEI 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  35  37  41  42 

 

(111) 1683245 

(151) 17.03.2021 

(540) 

 

(732) Chal-Tec GmbH 

(511)  06  07  08  09  10  11  

14  15  18  19  20  21  22  

24  26  28 

 

(111) 1683264 

(151) 17.06.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  39 

 

(111) 1683278 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) IVC B.V. 

(511)  19  27 

 

(111) 1683325 

(151) 22.08.2022 

(540) 

RUCRAX 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683326 

(151) 22.08.2022 

(540) 

CLEFIREM 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683336 

(151) 30.03.2022 

(540) 

Zyclo 

(732) Vetropack Holding 

AG 

(511)  07  21  40  42  43 

 

(111) 1683340 

(151) 09.06.2022 

(540) 

XTRAGRIP 

(732) SAINT-GOBAIN 

GLASS FRANCE 

(511)  19  21 

 

(111) 1683345 

(151) 01.06.2022 

(540) 

CULTURE 

PARFUM 

(732) CHANEL 

(511)  16  20  35  41  42 

 

(111) 1683346 

(151) 03.06.2022 

(540) 

SINIAT 

 

(732) ETEX BUILDING 

PERFORMANCE 

INTERNATIONAL SAS 

(511)  09  35  37  40  41  42 

 

(111) 1683379 

(151) 15.11.2021 

(540) 

 

(732) İHLAS HOLDİNG 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  38  41 

 

(111) 1683381 

(151) 15.11.2021 

(540) 

 

(732) İHLAS HOLDİNG 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  38  41 

 

(111) 1683383 

(151) 08.04.2022 

(540) 

RAUSILENTO 

(732) REHAU Industries SE 

& Co. KG 

(511)  17  19  20 

 

(111) 1683393 

(151) 20.04.2022 

(540) 

COBUS HYDRA 

(732) COBUS Industries 

GmbH 

(511)  12  37  39 

 

(111) 1683395 

(151) 04.04.2022 

(540) 

MENSHEN-LoTUS 

(732) Georg Menshen 

GmbH & Co. KG 

(511)  16  20  40 
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(111) 1683396 

(151) 29.05.2022 

(540) 

 

(732) Seylaneh sabz 

Manufacturing and 

commercial Co 

(511)  10 

 

(111) 1683397 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) HOLDING 

SLOVENSKE 

ELEKTRARNE d.o.o. 

(511)  04  37  39  40 

 

(111) 1683399 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) HOLDING 

SLOVENSKE 

ELEKTRARNE d.o.o. 

(511)  04  37  39  40 

 

(111) 1683400 

(151) 26.05.2022 

(540) 

HSE 

(732) HOLDING 

SLOVENSKE 

ELEKTRARNE d.o.o. 

(511)  04  37  39  40 

(111) 1683401 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) HOLDING 

SLOVENSKE 

ELEKTRARNE d.o.o. 

(511)  04  37  39  40 

 

(111) 1683407 

(151) 26.05.2022 

(540) 

Xclipse 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1683409 

(151) 21.07.2022 

(540) 

VERNIS BLEND 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

 

(111) 1683410 

(151) 21.07.2022 

(540) 

VERNIS SHAPE 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

 

(111) 1683452 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) BRESCIANGRANA 

SRL 

(511)  29 

 

(111) 1683467 

(151) 05.08.2022 

(540) 

EXOS 

(732) ANEOLIA 

(511)  09 

 

(111) 1683469 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai Tobacco 

Group Beijing Cigarette 

Factory Co.,Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1683476 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Fengh Medical Co., 

Ltd 

(511)  10 

 

(111) 1683497 

(151) 22.08.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1683501 

(151) 24.08.2022 

(540) 

MURANO 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

 

(111) 1683502 

(151) 24.08.2022 

(540) 

MYSIGA 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683503 

(151) 24.08.2022 

(540) 

URXYA 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683504 

(151) 24.08.2022 

(540) 

PUYROS 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683510 

(151) 22.08.2022 

(540) 

ECUGRA 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683511 

(151) 22.08.2022 

(540) 

GOLROE 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1683513 

(151) 24.08.2022 

(540) 

NIRAGIN 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 
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(111) 1683531 

(151) 05.04.2022 

(540) 

STELLOC 

(732) STELLOC AS 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1683532 

(151) 18.03.2022 

(540) 

 

(732) NHP Tea GmbH 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1683545 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) Rainer Gläß 

(511)  09  42 

 

(111) 1683551 

(151) 07.04.2022 

(540) 

IHG ONE 

REWARDS 

(732) Six Continents 

Limited 

(511)  35 

 

(111) 1683552 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) Martonvásári 

Bázismag 

Vetőmagszaporító, 

Termeltető és Forgalmazó 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(511)  01  31 

 

(111) 1683553 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) EMÍLIO ANTONIO 

VALLS GUIRADO 

(511)  03  05 

 

(111) 1683554 

(151) 18.03.2022 

(540) 

 

(732) Yancheng Dafeng 

District Gangfeng Fitness 

Equipment Co., Ltd 

(511)  28 

 

(111) 1683571 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Multivo 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1683572 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Slreva 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

(111) 1683609 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) Seylaneh sabz 

Manufacturing and 

commercial Co 

(511)  03 

 

(111) 1683615 

(151) 27.06.2022 

(540) 

BETADENT 

(732) BETAFARMA S.P.A. 

(511)  03  05 

 

(111) 1683621 

(151) 29.06.2022 

(540) 

Limessa 

(732) RAUCH Fruchtsäfte 

GmbH 

(511)  30  32 

 

(111) 1683648 

(151) 18.07.2022 

(540) 

KingDraw 

(732) Qingdao KingAgroot 

Precision Agriculture 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  42 

 

(111) 1683680 

(151) 09.02.2022 

(540) 

 

(732) Voyetra Turtle Beach, 

Inc. 

(511)  09  28 

(111) 1683684 

(151) 10.12.2021 

(540) 

 

(732) KEREM AHŞAP 

NALBURİYE MOBİLYA 

İNŞAAT OTOMOTİV 

SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  20  35 

 

(111) 1683699 

(151) 06.05.2022 

(540) 

 

(732) Mar-Mar d.o.o. 

(511)  09  16  42 

 

(111) 1683712 

(151) 03.08.2022 

(540) 

RAVEN 

(732) Raven Industries, Inc. 

(511)  07  09  12  17 

 

(111) 1683739 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Woody 

Vapes Technology Co., Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1683744 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Ronda AG (Ronda 

SA) (Ronda Ltd) 

(511)  14 

 

(111) 1683758 

(151) 03.08.2022 
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(540) 

 

(732) Shandong New Power 

New Energy Technology 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1683764 

(151) 15.03.2022 

(540) 

NO PLANET B 

(732) Jessica Wölke & 

Sebastian Wölke GbR 

(511)  03 

 

(111) 1683847 

(151) 29.11.2021 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  06  07  08  09  11  12  

16  19  20  21  26  28 

 

(111) 1683852 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) COOP ITALIA 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

(511)  03  05  29  30  31  32  

33  35 

 

(111) 1683859 

(151) 31.12.2021 

(540) 

 

(732) PAMUKLAR 

TEKSTİL TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  08  20  24  27 

(111) 1683881 

(151) 25.03.2022 

(540) 

Amperfied 

(732) Amperfied GmbH 

(511)  04  07  09  12  35  36  

37  39  42  44 

 

(111) 1683915 

(151) 16.05.2022 

(540) 

BlueSolar 

(732) Victron Energy B.V. 

(511)  09 

 

(111) 1683918 

(151) 05.05.2022 

(540) 

HOWEVER YOU 

MOVE 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  09  10  18  25  28  35  41 

 

(111) 1683920 

(151) 05.04.2022 

(540) 

GINA TRICOT 

(732) Gina Tricot AB 

(511)  03  08  16  20  21  24  

27  35  36 

 

(111) 1683926 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) Michael Barten-

Renon 

(511)  09  16  44 

 

(111) 1683931 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) MURAT KASAP 

(511)  30 

 

(111) 1683933 

(151) 02.06.2022 

(540) 

Money Force 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1683936 

(151) 14.06.2022 

(540) 

FERTIBERIA 

(732) FERTIBERIA, S.A. 

(511)  01  05  35 

 

(111) 1683965 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare (UK) 

IP Limited 

(511)  09  41 

 

(111) 1683967 

(151) 30.06.2022 

(540) 

Komba 

(732) Workmarkt d.o.o. 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1683978 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) FİMPLE BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ VE 

PAZARLAMA TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  42 

(111) 1683994 

(151) 02.08.2022 

(540) 

REVEAL 

(732) Arnold & Richter 

Cine Technik GmbH & Co. 

Betriebs KG 

(511)  09 

 

(111) 1684016 

(151) 15.08.2022 

(540) 

Portmind Smart 

Search Engine 

(732) Webb Fontaine Group 

FZ-LLC 

(511)  42 

 

(111) 1684017 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Bausch & Lomb 

Incorporated 

(511)  10 

 

(111) 1684018 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) BAUSCH & LOMB 

INCORPORATED 

(511)  10 

 

(111) 1684031 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Foshan Phoenix Pet 

Products Co., Ltd 

(511)  31 
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(111) 1684032 

(151) 12.08.2022 

(540) 

BEXCLEVY 

(732) Faron Pharmaceuticals Oy 

(511)  05 

 

(111) 1684033 

(151) 12.08.2022 

(540) 

BEXIGNUS 

(732) Faron 

Pharmaceuticals Oy 

(511)  05 

 

(111) 1684046 

(151) 02.02.2022 

(540) 

 

(732) Verisure Sàrl 

(511)  09  11  38  42  45 

 

(111) 1684076 

(151) 21.03.2022 

(540) 

 

(732) "ASSOCIATION 

CIRCULAR ECONOMY 

PHOENIX-2002" 

Association 

(511)  35  39  40  42  43 

 

(111) 1684080 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684081 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684082 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684083 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684084 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684085 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684086 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28 

 

 

(111) 1684087 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684088 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684089 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684090 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684120 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) GHC Systems Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1684124 

(151) 08.08.2022 

 

(540) 

COREFOLD 

(732) ADM WILD Europe 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  03  30 

 

(111) 1684132 

(151) 01.07.2022 

(540) 

Terascope 

(732) Helmut Fischer 

GmbH Institut für 

Elektronik und Messtechnik 

(511)  09 

 

(111) 1684162 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) KAYALARNOROO 

BOYA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  02 

 

(111) 1684183 

(151) 19.07.2022 

(540) 

 

(732) GUOWANG 

MACHINERY GROUP 

CO., LTD. 

(511)  07 

 

(111) 1684199 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) NanTong Acetic Acid 

Chemical Co., Ltd. 

(511)  01 
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(111) 1684204 

(151) 09.05.2022 

(540) 

BURNING WINS 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684206 

(151) 14.06.2022 

(540) 

REGI-GREEN 

(732) Balver Zinn Josef Jost 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  06  09 

 

(111) 1684208 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

 

(111) 1684210 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) Chen Jian Zhong 

(511)  25 

 

(111) 1684212 

(151) 18.07.2022 

(540) 

RUBICON 

(732) RUBICON IT GmbH 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1684215 

(151) 13.07.2022 

(540) 

MOND 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684217 

(151) 13.07.2022 

(540) 

SEKA 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684226 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  25 

 

(111) 1684236 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) FACC AG 

(511)  01  05 

 

(111) 1684241 

(151) 01.08.2022 

(540) 

auna select 

(732) Chal-Tec GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1684242 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Chal-Tec GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1684254 

(151) 15.08.2022 

(540) 

Freshmeatdryer 

(732) Platinum GmbH & 

CO. KG 

(511)  31 

 

(111) 1684304 

(151) 28.07.2022 

(540) 

CSP 

(732) Carl Walther GmbH 

(511)  13  28 

 

(111) 1684314 

(151) 19.08.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30  41 

 

(111) 1684327 

(151) 13.07.2022 

(540) 

VOLIM TE 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684357 

(151) 22.08.2022 

(540) 

 

(732) FERRERO 

TRADING LUX S.A. 

(511)  28  30  41 

 

(111) 1684359 

(151) 22.08.2022 

(540) 

 

(732) FERRERO 

TRADING LUX S.A. 

(511)  30  41 

 

(111) 1684369 

(151) 01.06.2022 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK VE 

YORGAN SAN.TİC.A.Ş. 

(511)  24 

 

(111) 1684417 

(151) 07.04.2022 

(540) 

Book of Artifacts 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1684430 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) BESSA VALLEY 

WINERY LTD 

(511)  33  35 
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(111) 1684438 

(151) 22.08.2022 

(540) 

CLARIS PRO 

(732) Claris International Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1684449 

(151) 22.08.2022 

(540) 

KINDER 

DISKOVERY 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1684461 

(151) 28.04.2022 

(540) 

ACOLIN 

(732) ACOLIN Holding AG 

(511)  36 

 

(111) 1684477 

(151) 14.03.2022 

(540) 

INFOBLOX 

(732) Infoblox Inc. 

(511)  09  37  38  42 

 

(111) 1684486 

(151) 12.07.2022 

(540) 

Viewguard 

(732) Novar GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1684497 

(151) 15.08.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1684544 

(151) 17.06.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.d. 

(511)  32  35 

 

(111) 1684548 

(151) 13.07.2022 

(540) 

SAPORO 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684549 

(151) 13.07.2022 

(540) 

BRACO 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684550 

(151) 13.07.2022 

(540) 

SAMO TI 

(732) ASCELLA d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1684553 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  39 

 

(111) 1684567 

(151) 21.07.2022 

 

 

 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  30 

 

(111) 1684580 

(151) 22.05.2022 

(540) 

MYJOOL 

(732) Hadiklaim, Central 

Agricultural Cooperative 

Society Ltd. 

(511)  29  31 

 

(111) 1684611 

(151) 04.05.2022 

(540) 

dyras 

(732) Dyras Europe Kft. 

(511)  07  08  09  10  11  14  

21  28  35  38  42 

 

(111) 1684650 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) SUN SEA 

COSMETICS SRL 

(511)  03  35  44 

 

(111) 1684675 

(151) 07.07.2022 

 

 

(540) 

 

(732) AMI PARIS 

(511)  03  24 

 

(111) 1684678 

(151) 02.08.2022 

(540) 

LOUIS XIII 

(732) E. REMY MARTIN 

& C° 

(511)  33 

 

(111) 1684696 

(151) 14.01.2022 

(540) 

 

(732) OKUYUCULAR 

GIDA KOZMETİK 

TURİZM TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1684714 

(151) 25.08.2022 

(540) 

GOLDEN 

MOMENTS 

(732) SOREMARTEC SA 

(511)  30 

 

(111) 1684740 

(151) 01.04.2022 

(540) 

TRILIUM 

(732) Dacoco GmbH 

(511)  09  36  41  42 
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(111) 1684816 

(151) 20.07.2022 

(540) 

ALINEA 

(732) Sinevia International 

Inc. 

(511)  26 

 

(111) 1684851 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Uveva 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684852 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Lutel 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684853 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Produre 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684854 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Coverna 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684855 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Bezia 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684856 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Loxio 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684857 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Improxo 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684858 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Ressur 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1684860 

(151) 18.08.2022 

(540) 

IutePay 

(732) IuteCredit Europe AS 

(511)  09  36 

 

(111) 1684862 

(151) 18.08.2022 

(540) 

Beezy 

(732) Evapify Sp. z o.o. 

(511)  09  34 

 

(111) 1684876 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) Shandong Yuanke 

Biotechnology Co., Ltd. 

(511)  10 

 

 

(111) 1684886 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Buluoyinji 

Technology Co., Ltd. 

(511)  20 

 

(111) 1684903 

(151) 28.04.2022 

(540) 

 

(732) Paul Balm GmbH 

(511)  14  18  25 

 

(111) 1684951 

(151) 13.10.2021 

(540) 

NLB Komercijalna 

banka 

(732) NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA 

d.d., Ljubljana 

(511)  09  16  35  36  37  38  

39  40  41  42  44  45 

 

(111) 1684952 

(151) 13.10.2021 

(540) 

Za sve što dolazi. 

(732) NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA 

d.d., Ljubljana 

(511)  09  16  35  36  37  38  

39  40  41  42  44  45 

 

(111) 1684954 

(151) 13.10.2021 

(540) 

 

 

 

(732) NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA 

d.d., Ljubljana 

(511)  09  16  35  36  37  38  

39  40  41  42  44  45 

 

(111) 1684997 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) Willy Bogner GmbH 

& Co. 

Kommanditgesellschaft auf 

Aktien 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1684998 

(151) 21.04.2022 

(540) 

BOGNER 

(732) Willy Bogner GmbH 

& Co. 

Kommanditgesellschaft auf 

Aktien 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1685002 

(151) 13.04.2022 

(540) 

JOURNAL 

(732) JOURNAL MEDIA 

d.o.o. 

(511)  35  41 

 

(111) 1685003 

(151) 21.04.2022 

(540) 

Neo XT 

(732) EXTE GmbH 

(511)  06  17  19 

 

(111) 1685007 

(151) 21.04.2022 
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(540) 

Expert XT 

(732) EXTE GmbH 

(511)  06  17  19 

 

(111) 1685008 

(151) 06.04.2022 

(540) 

 

(732) Fabasoft AG 

(511)  09  35  37  41  42 

 

(111) 1685015 

(151) 29.04.2022 

(540) 

ARAIV 

(732) ZF 

FRIEDRICHSHAFEN AG 

(511)  09  12  39  42 

 

(111) 1685017 

(151) 25.04.2022 

(540) 

Elite XT 

(732) EXTE GmbH 

(511)  06  17  19 

 

(111) 1685034 

(151) 08.06.2022 

(540) 

POSSIBILITY IN 

EVERY DROP 

(732) Grundfos Holding 

A/S 

(511)  07  09  11  37  39 

 

(111) 1685102 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) GUERBET 

(511)  05  10 

 

(111) 1685151 

(151) 02.06.2022 

 

 

(540) 

Gods & Kings 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1685191 

(151) 10.08.2022 

(540) 

CONTRION 

(732) BASF SE 

(511)  05 

 

(111) 1685192 

(151) 10.08.2022 

(540) 

CERTISSON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

 

(111) 1685193 

(151) 10.08.2022 

(540) 

ISECLON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

 

(111) 1685194 

(151) 10.08.2022 

(540) 

CLIRON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

 

(111) 1685195 

(151) 10.08.2022 

(540) 

ACTERRON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

 

(111) 1685196 

(151) 10.08.2022 

(540) 

ALONSUR 

(732) BASF SE 

(511)  05 

(111) 1685201 

(151) 30.08.2022 

(540) 

 

(732) SunRongJian 

(511)  01 

 

(111) 1685200 

(151) 29.08.2022 

(540) 

APOTEKAMO 

(732) Apotekamo AB 

(511)  35 

 

(111) 1685206 

(151) 21.07.2022 

(540) 

MARINAFLEXX 

(732) Puchegger u. Jilg 

Parkett Groß u. 

Einzelhandels Ge 

(511)  19 

 

(111) 1685212 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) TENDAM RETAIL 

S.A. 

(511)  25 

 

(111) 1685228 

(151) 29.03.2022 

(540) 

Zyclobottle 

(732) Vetropack Holding 

AG 

(511)  21  42  43 

 

(111) 1685230 

(151) 13.07.2022 

(540) 

TRUE SILVER 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

 

(111) 1685238 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Orto 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685239 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Ablezo 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685240 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Minila 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685241 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Reivu 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685247 

(151) 02.08.2022 

(540) 

 

(732) Shandong Yuanke 

Biotechnology Co., Ltd. 

(511)  10 
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(111) 1685258 

(151) 24.08.2022 

(540) 

 

(732) Lemonade Lemonica, 

Inc. 

(511)  32 

 

(111) 1685318 

(151) 02.08.2022 

(540) 

CyberGrill 

(732) smart Automobile 

Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1685333 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) JAFFA-AL sh.p.k 

(511)  32  35 

 

(111) 1685356 

(151) 03.08.2022 

(540) 

Grayson 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685357 

(151) 05.08.2022 

(540) 

Palacid 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685359 

(151) 05.08.2022 

(540) 

Brooklynn 

(732) Albaugh tovarna 

kemičnih izdelkov d.o.o. 

(511)  01  05 

 

(111) 1685364 

(151) 02.08.2022 

(540) 

 

(732) Yunchuang 

(Zaozhuang) Pioneer Park 

Management Co., Ltd. 

(511)  42 

 

(111) 1685365 

(151) 25.08.2022 

(540) 

SWEET SCALP 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 

 

(111) 1685390 

(151) 13.07.2022 

(540) 

European 

Democracy Youth 

Network (edyn) 

(732) EDYN, n. o. 

(511)  36  41  45 

 

(111) 1685411 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Foshan Phoenix Pet 

Products Co., Ltd 

(511)  31 

 

(111) 1685459 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) GK Software SE 

(511)  09  42 

 

(111) 1685490 

(151) 20.02.2022 

(540) 

DERVENTIS 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1685494 

(151) 20.02.2022 

(540) 

Qute Prenatal 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  29 

 

(111) 1685495 

(151) 20.02.2022 

(540) 

Waya RefluStop 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1685496 

(151) 20.02.2022 

(540) 

Waya DuoDigest 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1685497 

(151) 20.02.2022 

 

 

(540) 

Waya Lax 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1685498 

(151) 20.02.2022 

(540) 

Waya HepaFit 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  05  10  29 

 

(111) 1685502 

(151) 07.03.2022 

(540) 

NODRY 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10  29 

 

(111) 1685503 

(151) 07.03.2022 

(540) 

NODRYKISS 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1685504 

(151) 07.03.2022 

(540) 

NODRYLOVE 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1685505 

(151) 07.03.2022 

(540) 

NODRYEYE 
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(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1685539 

(151) 11.05.2022 

(540) 

 

(732) TietoEVRY Oyj 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1685540 

(151) 11.05.2022 

(540) 

 

(732) TietoEVRY Oyj 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1685543 

(151) 11.05.2022 

(540) 

 

(732) TietoEVRY Oyj 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1685555 

(151) 11.04.2022 

(540) 

LYRADERM 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  29 

 

(111) 1685560 

(151) 11.04.2022 

(540) 

LYRADYNE 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  29 

(111) 1685561 

(151) 11.04.2022 

(540) 

LYRAMINA 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  29 

 

(111) 1685574 

(151) 06.05.2022 

(540) 

PHENO GENO 

(732) Pheno Geno Roses 

B.V. 

(511)  31  42  44 

 

(111) 1685580 

(151) 07.06.2022 

(540) 

MYPATHFINDER 

(732) Compass Pathfinder 

Limited 

(511)  09  42 

 

(111) 1685634 

(151) 07.07.2022 

(540) 

RENALIVE 

(732) Fresenius Kabi AG 

(511)  05 

 

(111) 1685636 

(151) 07.07.2022 

(540) 

THE DOMAN 

METHOD 

(732) Doman, Douglas 

(511)  41 

 

(111) 1685652 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) METAVERSE PTE. 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1685667 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Addiko Bank AG 

(511)  09  16  36 

 

(111) 1685679 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) SUN SEA 

COSMETICS SRL 

(511)  03  35  44 

 

(111) 1685680 

(151) 25.07.2022 

(540) 

AKSet 

(732) Amberger 

Kaolinwerke Eduard Kick 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  17  19 

 

(111) 1685687 

(151) 01.08.2022 

(540) 

CROMATICA 

(732) KERAKOLL S.p.A. 

(511)  01  02 

 

(111) 1685759 

(151) 11.08.2022 

 

 

(540) 

 

(732) IMPAKT S.A. 

(511)  09  20 

 

(111) 1685782 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) SHANGHAI JIDU 

AUTOMOBILE CO., LTD. 

(511)  12 

 

(111) 1685806 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  35  41  44 

 

(111) 1685832 

(151) 24.05.2022 

(540) 

 

(732) A1 (Xiamen) Food 

Science and Technology 

Co., Ltd. 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1685852 

(151) 25.08.2022 

(540) 

B-GOLDI 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/10 

Intellectual Property Gazette  2022/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

267 

(111) 1685872 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1685903 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Evapify Sp. z o.o. 

(511)  09  34 

 

(111) 1685905 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Evapify Sp. z o.o. 

(511)  09  34 

 

(111) 1685940 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1685944 

(151) 18.07.2022 

(540) 

ULTRAFUSION 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1685982 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) KOWA COMPANY, 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1686015 

(151) 08.03.2022 

(540) 

 

(732) Luc Belaire 

International Ltd. 

(511)  33 

 

(111) 1686064 

(151) 01.06.2022 

(540) 

EQO 

(732) Everris International 

B.V. 

(511)  01 

 

(111) 1686077 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Elzbieta Inglot Zbigniew 

Inglot Spółka Cywilna 

(511)  03 

 

(111) 1686081 

(151) 29.06.2022 

(540) 

VIG Globe 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung Grup 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1686082 

(151) 29.06.2022 

(540) 

VIG ICP 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung Grup 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1686083 

(151) 29.06.2022 

(540) 

VIG KING 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung Grup 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1686085 

(151) 20.07.2022 

(540) 

TYCUMA 

(732) TYCUMA, LLC 

(511)  36 

 

(111) 1686090 

(151) 13.07.2022 

(540) 

ONGROPIR 

(732) BorsodChem Zrt. 

(511)  01  17 

 

(111) 1686091 

(151) 13.07.2022 

(540) 

ONGROCAT 

(732) BorsodChem Zrt. 

(511)  01 

 

(111) 1686108 

(151) 02.08.2022 

 

 

 

 

(540) 

 

(732) Zaozhuang Lingxin 

Energy Technology Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1686120 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) cafe+co International 

Holding GmbH 

(511)  07  29  30  31  32  35  

39  43 

 

(111) 1686130 

(151) 27.07.2022 

(540) 

TWILIGHT 

PEARL 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1686165 

(151) 04.04.2022 

(540) 

 

(732) JANA obrt za 

trgovinu i usluge, vl. Jana 

Dužanec Žabić 

(511)  03  08  35  41 
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(111) 1686168 

(151) 03.06.2022 

(540) 

 

(732) YANMAR TURKEY 

MAKİNE ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  08 

 

(111) 1686171 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) İlker Aslan 

(511)  25  35 

 

(111) 1686195 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) Schweizerische 

Eidgenossenschaft v.d. 

Bundesamt für Rüstung 

armasuisse 

(511)  03  09  18  20  21  24  

30 

 

(111) 1686215 

(151) 04.04.2022 

(540) 

JANA NAILS 

(732) JANA obrt za 

trgovinu i usluge, vl. Jana 

Dužanec Žabić 

(511)  03  08  35  41 

 

(111) 1686243 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

 

(732) Wise up d.o.o. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686256 

(151) 21.03.2022 

(540) 

El Tequito 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

 

(111) 1686282 

(151) 29.06.2022 

(540) 

ShapeMove 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  24  25 

 

(111) 1686302 

(151) 22.07.2022 

(540) 

B.R.A.H.M.S 

(732) B.R.A.H.M.S. GmbH 

(511)  10 

 

(111) 1686310 

(151) 23.08.2022 

(540) 

TwistPad Flex 

(732) BSH Hausgeräte 

GmbH 

(511)  11 

 

(111) 1686316 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1686317 

(151) 03.08.2022 

(540) 

BEYOND ZERO 

 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  07  09  12  35 

 

(111) 1686334 

(151) 04.07.2022 

(540) 

PISCIMAR 

(732) BONET 

ESPECIALITATS 

HIDROQUÍMIQUES 

S.L.U. 

(511)  01 

 

(111) 1686353 

(151) 14.05.2022 

(540) 

 

(732) BORN WINNER 

GLOBAL EOOD 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1686394 

(151) 16.03.2022 

(540) 

CERTSIGN 

(732) SC CERTSIGN SA 

(511)  09  38  39  42 

 

(111) 1686405 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

 

(732) MARUKOME Co., 

Ltd. 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1686406 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) MARUKOME Co., 

Ltd. 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1686424 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686426 

(151) 08.06.2022 

(540) 

Shiny Cash 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686427 

(151) 08.06.2022 

(540) 

9 CRYSTAL 

Bonanza 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686428 

(151) 08.06.2022 

(540) 

Carnaval de la 

Calavera 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686431 

(151) 08.06.2022 
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(540) 

 

(732) PAXMAN Limited 

Liability Company 

(511)  32 

 

(111) 1686439 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) ITALIA 

TRASPORTO AEREO 

S.P.A. 

(511)  09  35  36  39 

 

(111) 1686451 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) GIORGIO ARMANI 

S.P.A. 

(511)  03 

 

(111) 1686512 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) Triangle Resource 

Holding AG 

(511)  01  04  07  09  37  39  

40 

(111) 1686519 

(151) 14.06.2022 

(540) 

 

(732) TROPHY 

(511)  09  18  25 

 

(111) 1686527 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) SAINT-GOBAIN 

PAM BATIMENT 

(511)  06  11  17  19  42 

 

(111) 1686536 

(151) 21.07.2022 

(540) 

GAULTIER 

DIVINE 

(732) PUIG FRANCE 

(511)  03 

 

(111) 1686544 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686545 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1686560 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) F. Divella S.p.A. 

(511)  29  30 

 

(111) 1686570 

(151) 15.07.2022 

(540) 

TRUCK BUDDY 

(732) LKW WALTER 

INTERNATIONALE  

TRANSPORTORGANISA

TION AG 

(511)  36  37  39 

 

(111) 1686579 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Midea Group Co., 

Ltd. 

(511)  11 

 

(111) 1686593 

(151) 26.07.2022 

(540) 

TORQUR 

(732) Swiss Rockets AG 

(511)  01  05  42  44 

 

(111) 1686594 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) PUIG FRANCE 

(511)  03 

 

(111) 1686600 

(151) 11.03.2022 

 

(540) 

 

(732) General Logistics 

Systems Germany GmbH & 

Co. OHG 

(511)  09  35  36  38  39  42  

45 

 

(111) 1686617 

(151) 18.08.2022 

(540) 

GROOC 

(732) Individual 

entrepreneur Gorbatova 

Anna Yuryevna 

(511)  18 

 

(111) 1686618 

(151) 20.02.2022 

(540) 

QiFENDA 

(732) AIPHARMA 

DEVELOPMENT LLC 

(511)  05 

 

(111) 1686653 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) DOLCE & 

GABBANA 

TRADEMARKS S.r.l. 

(511)  03 

 

(111) 1686656 

(151) 06.04.2022 
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(540) 

 

(732) LORO PIANA S.p.A. 

(511)  24  25 

 

(111) 1686677 

(151) 08.07.2022 

(540) 

Millow 

(732) Svampsson Holding 

AB 

(511)  29  31  41  42 

 

(111) 1686681 

(151) 01.07.2022 

(540) 

LIMOCONT 

(732) CONTAINEX  

Container-

Handelsgesellschaft m.b.H. 

(511)  06  19  20 

 

(111) 1686682 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) CONTAINEX  

Container-

Handelsgesellschaft m.b.H. 

(511)  06  19  20 

 

(111) 1686787 

(151) 31.08.2022 

(540) 

Parazole 

(732) Foran Healthcare Ltd 

(511)  05 

 

(111) 1686824 

(151) 05.07.2022 

(540) 

NOVALINE 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11 

(111) 1686836 

(151) 01.04.2022 

(540) 

T 

(732) Dacoco GmbH 

(511)  09  36  41  42 

 

(111) 1686837 

(151) 01.04.2022 

(540) 

TLM 

(732) Dacoco GmbH 

(511)  09  36  41  42 

 

(111) 1686839 

(151) 02.08.2022 

(540) 

 

(732) Bon Presso GmbH & 

Co. KG 

(511)  30  31  35  39  40 

 

(111) 1686879 

(151) 25.03.2022 

(540) 

Brose Sitech 

(732) Brose Fahrzeugteile 

SE & Co. 

Kommanditgesellschaft, 

Coburg 

(511)  06  07  09  12  18  20  

28  35  37  40  42  45 

 

(111) 1686883 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

 

(732) 4iG Nyrt. 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1686888 

(151) 21.06.2022 

(540) 

XMAGE 

(732) Beijing 

Zhuoshizhonglian 

Technology Development 

Co., Ltd. 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1686893 

(151) 20.07.2022 

(540) 

MineHarmony 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

 

(111) 1686901 

(151) 31.08.2021 

(540) 

 

(732) KAFİLE GIDA 

İNŞAAT SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  29  31  35 

 

(111) 1686903 

(151) 22.06.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Russian Mining 

Chemical Company" 

(511)  01 

 

(111) 1686911 

(151) 09.05.2022 

 

 

 

(540) 

 

(732) Mayr-Melnhof Karton 

Aktiengesellschaft 

(511)  01  16  35  39  40  42 

 

(111) 1686940 

(151) 23.02.2022 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z 

o.o. 

(511)  09  18  21  24  25  27  

28 

 

(111) 1686955 

(151) 11.08.2022 

(540) 

WALDWELT 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  11  19  20 

 

(111) 1686973 

(151) 15.08.2022 

(540) 

 

(732) Pneuhage 

Management GmbH & Co. 

KG 

(511)  12 

 

(111) 1686987 

(151) 07.09.2022 

(540) 

A-Way 

(732) Adalya Tobacco 

International GmbH 

(511)  34 
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(111) 1686994 

(151) 29.07.2022 

(540) 

RAVAL 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12  27 

 

 

(111) 1687013 

(151) 22.12.2021 

(540) 

 

 

 

 

(732) BEPATEKS 

TEKSTİL BİLİŞİM 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  04  05  08  09  11  

14  16  18  20  21  24  25  

27  28 

 

(111) 1687024 

(151) 20.04.2022 

(540) 

TRUST 

(732) Trust Holding B.V. 

(511)  09  11  20  27  28  35  

42 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 390970 

(540) 

 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

(111) 1684821 

(540) 

LIVIE 

(732) Fall Creek Farm and 

Nursery, Inc. 

(511)  31 

 

(111) 786709 

(540) 

Girlfriend 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 786952 

(540) 

Mark Adams 

(732) DanCzek Teplice a.s. 

(511)  34 

 

(111) 788446 

(540) 

Ocean Song 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 792208 

(540) 

LANOS 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

 

(111) 915493 

(540) 

METINVEST 

(732) METINVEST B.V. 

(511)  01  06  35  36  39  42 

(111) 935433 

(540) 

smartcel 

(732) smartfiber AG 

(511)  22  23  24  25 

 

(111) 944215 

(540) 

Maisel's Weisse 

(732) Brauerei Gebr. Maisel 

GmbH & Co. KG 

(511)  32 

 

(111) 980994 

(540) 

Oshadhi 

(732) AYUS GmbH 

(511)  03  21 

 

(111) 1008594 

(540) 

PARKARE 

(732) CAME PARKARE 

GROUP, S.L. 

(511)  06  09 

 

(111) 592098 

(540) 

 

(732) DURAL GmbH 

(511)  06 

 

(111) 624212 

(540) 

 

(732) SCHOTT 

AKTIENGESELLSCHAFT 

(511)  19 

 

(111) 1114003 

(540) 

 

(732) UAB "FLEUR 

ALPINE" 

(511)  05  29  32  35 

 

(111) 1128378 

(540) 

PROSTAPHANE 

(732) OLGA 

(511)  05 

 

(111) 1134077 

(540) 

 

(732) TURKUAZ 

TEKSTİL  SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  23 

 

(111) 1138396 

(540) 

Bobi 

(732) FILIR d.o.o. 

(511)  29  30 

 

(111) 1177382 

(540) 

 

(732) BAKEMARK USA 

LLC 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1239550 

(540) 

 

(732) Schumacher GmbH 

(511)  03  04  09  14  16  18  

25  35  42  45 

 

(111) 1260623 

(540) 

MOBILE 

PIPELINE 

(732) Hexagon Composites 

ASA 

(511)  06  20  39 

 

(111) 1323069 

(540) 

MONTIBELLO 

DECODE 

(732) COSMÉTICA 

COSBAR S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1348721 

(540) 

 

(732) L'ANTICA 

PIZZERIA DA MICHELE  

IN THE WORLD SRL 

(511)  30  43 

 

(111) 1354015 

(540) 

VIASAT 

(732) ViaSat, Inc. 

(511)  38 
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(111) 1361124 

(540) 

CLOUD 

(732) On Clouds GmbH 

(511)  25  28 

 

(111) 1362665 

(540) 

 

(732) MP Invest AG 

(511)  43 

 

(111) 1407560 

(540) 

 

(732) ViaSat, Inc. 

(511)  09  38 

 

(111) 1429311 

(540) 

 

(732) EYEZON PTE.LTD 

(511)  09  35  38 

 

(111) 1431855 

(540) 

 

(732) Ensto Oy 

(511)  06  07  09  11  35  36  

37  38  41  42 

 

(111) 1457008 

(540) 

BOGNER 

(732) Willy Bogner GmbH 

& Co.  

Kommanditgesellschaft auf 

Aktien. 

(511)  03  09  14  24  35 

(111) 1462089 

(540) 

MYLÉ 

(732) MVH I, Inc. 

(511)  34 

 

(111) 1472028 

(540) 

 

(732) RIOVARA LIMITED 

(511)  03  04  05  06  08  11  

16  17  21  22 

 

(111) 1498911 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu 

"Vologodskoe Morozhenoe" 

(511)  30 

 

(111) 1515577 

(540) 

CLARIS 

CONNECT 

(732) Claris International 

Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1518463 

(540) 

 

 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu Holding 

«AMAR GRUPP» 

(511)  29  30 

 

(111) 1520684 

(540) 

 

(732) MASTAŞ MAKİNA 

KALIP SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ 

(511)  07  11 

 

(111) 1528679 

(540) 

AZUMO 

(732) AZUFRERA Y 

FERTILIZANTES 

PALLARES, S.A. 

(511)  01  05 

 

(111) 1528769 

(540) 

GLUTAREDOX 

(732) NAMED S.R.L. 

(511)  05 

 

(111) 1529136 

(540) 

THE ROGER 

(732) Tenro AG 

(511)  25 

 

(111) 1539202 

(540) 

TINIVION 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

 

(111) 1550487 

(540) 

JOENJA 

(732) Pharming Intellectual 

Property B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1551725 

(540) 

COHESITY 

(732) Cohesity, Inc. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1563934 

(540) 

SKYNAME 

(732) Individual 

entrepreneur Matveev 

Alexandr Vladimirovich 

(511)  18  28 

 

(111) 1591046 

(540) 

ORGANOSUL 

(732) AZUFRERA Y 

FERTILIZANTES 

PALLARES, S.A. 

(511)  01 

 

(111) 1625432 

(540) 

ASSO 

(732) GRUPPO DP S.p.A. 

(511)  28 

 

(111) 1627073 

(540) 

VEEV BASIC 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1635706 

(540) 

SIGNTIME 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 
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(111) 1638239 

(540) 

 

(732) Pneuhage 

Management GmbH & Co. 

KG 

(511)  12  17 

 

(111) 1647646 

(540) 

MYLÉ 

(732) MVH I, Inc. 

(511)  35 

 

(111) 1655131 

(540) 

THE PINK STUFF 

(732) Star Brands Limited 

(511)  03 

 

(111) 1661825 

(540) 

SIGNTIME 

(732) Apple Inc. 

(511)  35  37  38  41  42 

 

(111) 1662106 

(540) 

GAIN 

(732) Galderma Holding SA 

(511)  41  44 

 

(111) 1662107 

(540) 

AART 

(732) Galderma Holding SA 

(511)  41  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

(111) 1666900 

(540) 

 

(732) Pharming Intellectual 

Property B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1679434 

(540) 

FHA 

(732) Wolf GmbH 

(511)  07  09  11 

 

(111) 1680884 

(540) 

CHA 

(732) Wolf GmbH 

(511)  07  09  11 

 

(111) 391336 

(540) 

 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 
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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) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

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 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11656 (51) 12-08  

(21) Д-23/2022 

(22) 28.3.2022. 

(15) 10.6.2022.  

 

(30) 202130648844.8   29.9.2021. CN 

(28) 1 

(54) AUTOMOBIL 

(73) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD, 8 

Changchun Road, Economy & Technology 

Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN 

(72) Gao Xinhua, 8 Changchun Road, Economy & 

Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN 

(74) POPOVIĆ Gordana, Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 

 
 

(11) 11657 (51) 09-01 

(21) Д-11/2022 

(22) 4.2.2022. 

(15) 13.6.2022. 

 

(30) Д-11/2022 4.2.2022. RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) ИНДУСТРИЈА ПИВА ДОО , Булевар 

ослободилаца Чачка 105б, 32102 Чачак, RS 

(72) MATOVIĆ Predrag, PRINT& SCREEN, Stevana 

Đurđevića Trošarinca 1, 11000 Beograd, RS 

 

 

(11) 11658  (51) 12-06  

(21) Д-110/2021 

(22) 29.12.2021. 

(15) 16.6.2022.  

 

(30) Д-110/2021 29.12.2021. RS  

(28) 1 

(54) PLOVILO-BROD 

(73) PAJIĆ Zlatko, Sinđelićeva 11, 11300 Smederevo, RS; 

(72) PAJIĆ Zlatko, Sinđelićeva 11, 11300 Smederevo, RS; 

 

 
 

(11) 11659 (51) 19-06 

(21) Д-27/2022 

(22) 19.4.2022. 

(15) 16.6.2022.  

 

(30) Д-27/2022  19.4.2022. RS 

(28) 1 

(54) LENJIR ZA MERENJE 

(73) NOVAKOVIĆ Nikola, Jove Ilića 63,  

11000 Beograd, RS  

(72) NOVAKOVIĆ Nikola, Jove Ilića 63,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11660  (51) 09-08 

(21) Д-19/2022 

(22) 4.3.2022. 

(15) 1.7.2022.  

 

(30) 008755979 12.11.2021. EM 

(28) 4 

(54) PALETE 

(73) Black Donuts Engineering Oy, Myllyhaantie 6, 

Pirkkala, 33960, FI; 
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(72) RIKKINEN Mauno, Marskintie 13 as. 2,  

37240 Linnavuori, FI, 

 LEINONEN Jani, Rahkakatu 3, 37120 Nokia, FI 

(74) NAUMOVIĆ Zoran, Bulevar oslobođenja 129, 

11000 Beograd, RS 

 

 
1.1 

 

 

 
2.1 

 

 

 
3.1 

 
4.1 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16. 03. 2022. - 15.04.2022.године: 

 

Дизајн број 11210 чији је носилац VASIĆ 

Dane, Sarajevska 8, Bajina Bašta, RS, престао је да 

важи дана 27.3.2022. године. 
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

 

 

САДРЖАЈ 
 

CONTENTS 
 

ОРГАНИЗАЦИЈE AEPO-ARTIS, АИПА И 

УДРУЖЕЊЕ СЛОВЕНАЧКИХ ФИЛМСКИХ 

ГЛУМАЦА „АУДИОВИЗУЛЕНИ 

ИНТЕРПРЕТАТОРИ И ДИРЕКТИВА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ БРОЈ 2019/790 – ШТА ЈЕ 

ДОНЕЛА ДИРЕКТИВА ГЛУМЦИМА У 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И КОЈЕ ОПЦИЈЕ 

ГЛУМЦИ У СЛОВЕНИЈИ ЈОШ УВЕК ИМАЈУ?” 

Љубљана, Словенија, 25.5.2022. године 

 

ORGANIZATIONS AERO-ARTIS, AIPA AND 

ASSOCIATION OF SLOVENIAN FILM ACTORS: 

“AUDIOVISUAL PERFORMERS AND 

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION 

NUMBER 2019/790 – WHAT DID THE DIRECTIVE 

BRING TO THE ACTORS IN THE EUROPEAN 

UNION AND WHAT OPTIONS DO THE ACTORS 

IN SLOVENIA STILL HAVE?” 

Ljubljana, Slovenia, May 25, 2022 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) 

IP CASE LAW CONFERENCE 

Аликанте, Шпанија, 7. и 8.7.2022. године 

 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL 

PROPERTY OFFICE (EUIPO) 

IP CASE LAW CONFERENCE  

Alicante, Spain, July 7-8, 2022 
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ОРГАНИЗАЦИЈE AEPO-ARTIS, АИПА И УДРУЖЕЊЕ СЛОВЕНАЧКИХ ФИЛМСКИХ ГЛУМАЦА 

„АУДИОВИЗУЛЕНИ ИНТЕРПРЕТАТОРИ И ДИРЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ БРОЈ 2019/790 – ШТА 

ЈЕ ДОНЕЛА ДИРЕКТИВА ГЛУМЦИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И КОЈЕ ОПЦИЈЕ ГЛУМЦИ У 

СЛОВЕНИЈИ ЈОШ УВЕК ИМАЈУ?” 

Љубљана, Словенија, 25.5.2022. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Наташа Хасура, самостални саветник у Одсеку за ауторско и сродна права 

Сандра Јовановић, шеф Одсека за финансијске послове 

 

Организација AEPO-ARTIS, која окупља 37 

европских колективних организација из 27 земаља, 

организација АИПА, која колективно остварује права 

аутора, интерпретатора и продуцената 

аудиовизуелних дела и Удружење словеначких 

филмских глумаца организовали су регионалну 

радионицу, која је одржана 25.5.2022. године у 

Љубљани. Из Србије, радионици су присуствовале 

Сандра Јовановић, шеф Одсека за финансијске 

послове и Наташа Хасура, самостални саветник у 

Одсеку за ауторско и сродна права Завода за 

интелектуалну својину. 

Централна тема радионице односила се на 

положај и права аудиовизуелних  интерпретатора 

након доношења директиве Европске уније број 

2019/790, o чему су говорили господин  José Maria 

Montes, директор шпанске колективне организације 

AISGE, господин Tilo Gerlach, директор немачке 

колективне организације GVL, господин Ioan Kaes, 

генерални секретар европске (кровне) организације 

интерпретатора AEPO-ARTIS и господин Pal Tomori, 

директор мађарске колективне организације EJI. 

Господин José Maria Montes као представник 

колективне организације која заступа 

интерпретаторе аудиовизуелних дела позван је да 

присутнима представи шпански систем накнаде за 

интерпретаторе аудиовизуелних дела. У уводном 

делу свог излагања указао је да су права 

интерпретатора на накнаду од чињења предмета 

заштите доступним јавности била призната и раније, 

директивом Европске уније број 2001/29, али и пет 

година пре тога WIPO Уговором о интерпретацијама 

и фонограмима из 1996. године. Међутим, према 

његовом мишљењу и поред та два прописа било је 

неопходно донети директиву Европске уније број 

2019/790 и то из два разлога. У време растућег 

интернета и стриминг сервиса, уочено је да 

интерпретатори нису имали користи од права која су 

им постојећим прописима била призната, с обзиром 

да су продуценти аудиовизуелних дела, као јача 

преговарачка страна, наметали услове у уговорима, 

тражећи од интерпретатора да им пренесу сва 

искључива права за једнократну накнaду (тзв. Buy-

out agreements) која није одражавала економску 

вредност пренетих права, а у неким случајевима 

глумци нису уопште били плаћени. Поједини 

продуценти су чак сматрали да интерпретаторима 

треба да буде част да су позвани да глуме у филму 

који потписује познати режисер. Уније 

интерпретатора у Европској унији нису имале снаге 

да пруже отпор таквим условима пословања, осим 

неких унија глумаца у САД1. Други разлог за 

доношење директиве је тај што је продуценту 

аудиовизуленог дела ради правне сигурности 

неопходна консолидација свих искључивих права 

како би могао да послује. На пример, тв емитер или 

видео стриминг сервис жели да има правну 

сигурност када преузима права од продуцента 

аудиовизуелног дела, односно мора бити сигуран да 

му се неће поред продуцента обратити глумци, 

режисер, писац сценарија итд. Из тих разлога многа 

законодавства кроз разне модалитете прописују 

претпоставку преноса права на продуцента. Због 

наведених разлога донета је директива којом је 

прописано да државе чланице Европске уније треба 

да осигурају право интерпретатора на одговарајућу и 

пропорционалну накнаду за искоришћавање 

њихових забележених интерпретација. 

Господин José Maria Montes је затим представио 

шпански систем регулисања права интерпретатора на 

накнаду. Чланом 108. став 3. шпанског закона 

прописано је да када интерпретатор закључи 

појединачни или колективни уговор са филмским 

продуцентом, претпоставља се да је искључиво право 

стављања на располагање јавности пренето 

продуценту, осим ако је другачије уговорено, не 

доводећи у питање његово право на правичну накнаду 

којег се не може одрећи, а коју плаћа корисник 

(стриминг сервис). Чланом 108. став 5. шпанског закона 

прописано је да корисници аудиовизуелних снимака 

имају обавезу да плате интерпретаторима правичну 

накнаду за емитовање и јавно саопштавање 

аудиовизуелних снимака. Права из наведених одредаба 

се обавезно колективно остварују. Према речима 

                                                           
1 У САД глумци примају тзв. „residuals”, односно тзв. „преостале 

накнаде“ које се по уговору исплаћују након првог приказивања 

аудиовизуелног дела, а трају докле год је дело у етру, а у 
зависности од учесталости емитовања, термина у којем се дело 

емитује итд. 
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предавача обавезно колективно остваривање тих 

права је од круцијалног значаја јер због тога 

интерпретатори нису у могућности да своја права 

пренесу продуценту. Како је указао, с обзиром да 

интерпретатори не могу индивидуално остварити 

своја права то даље значи да не могу ни да пренесу 

своја права продуценту. То није питање 

немогућности одрицања од права, како је навео, већ 

немогућности индивидуалног остваривања права. 

Према мишљењу предавача, у недостатку снажне 

преговарачке позиције интерпретаторима треба 

право на накнаду, као правно средство које ће 

представљати противтежу аутоматском преносу 

искључивих права. То се према његовом мишљењу 

постиже системом права на накнаду којих се 

интерпретатор не може одрећи, а која се могу само 

колективно остваривати. Само прописивање 

искључивих права интерпретатора није довољно, јер 

они не могу имати користи од истих. Осим тога, 

обавезно колективно остваривање постаје средство 

за испуњење обавезе извештавања које имају 

корисници и продуценти на основу директиве 

2019/790 (извештавање о обиму искоришћавања, 

приходима који су остварени…). Према речима 

предавача и право на накнаду и колективно 

остваривање већ постоје као решења у Пекиншком 

уговору о аудиовизуелним интерпретацијама из 

2012. године. Kолективнa организација AISGE, чији 

је он представник, годишње прикупи око 30 милиона 

евра, који су већином  прикупљени од стране видео 

стриминг сервиса и тв емитера. Шпанија је према 

подацима Европске аудиовизуелне опсерваторије 

други по реду највећи европски произвођач 

аудиовизуелних дела (филмова и тв серија). 

Следећи говорник радионице је био господин 

Tilo Gerlach, директор немачке колективне 

организације GVL, који је указао да је у Немачкој 

директива Европске уније број 2019/790 

имплеметирана. Он је изразио жалост што у закону 

немају прописано право на накнаду за емитовање 

аудиовизуелних дела, док имају прописано право на 

накнаду од чињења доступним јавности. Законом је 

прописано додатно право на накнаду од онлајн 

корисника којег се интерпретатори не могу одрећи и 

могу га остваривати само преко колективне 

организације. Међутим, према његовим речима то 

право нажалост код њих постоји само у односу на 

кориснике који су пружаоци дигиталних услуга. 

Према дефиницији директиве то су аплоуд 

платформе (нпр. YouTube), али не и комерцијалне 

платформе (нпр. Нетфликс). Тренутно GVL 

преговара са платформом YouTube и другим 

корисницима. Нагласио је да је проблем и у томе што 

је механизам повезан са преносом права 

платформама, односно лиценцираним корисницима. 

Када су у питању аудиовизуелне интерпретације, 

према његовим речима, на YouTube-у има само 

неколико лиценцираних коришћења аудиовизуелних 

дела. Најчешћи је случај да је цео филм стављен на 

YouTube на иницијативу појединачног лица које 

нема дозволу за то. С друге стране, музичари 

добијају додатну накнаду јер YouTube има споразуме 

са свим већим музичким компанијама. Предавач је 

предложио слушаоцима да се постарају да законом 

њихових земаља буде прописано да се накнада 

односи и на комерцијалне платформе. Предавач је 

навео да имају прописану обавезу транспарентности 

и прилагођавања уговора као што је прописано у 

директиви 2019/790, као и да је тај модел мање-више 

уобличен према немачком решењу које су већ имали 

прописано. Међутим проблем постоји око 

преговарачке снаге и ризика да се та права остварују. 

Он је рекао да постоје примери у Немачкој, који су 

добили и епилог на суду, а који показују да су 

интерпретатори који су тражили прилагођавање 

уговора доспели на црну листу код продуцената који 

су касније престали да их ангажују или прекинули 

даљу сарадњу са њима. Идеја о транспарентности и 

прилагођавању уговора је добра, али према његовом 

мишљењу у пракси не функционише. Сматра да је 

неопходно да постоји већа преговарачка моћ на 

страни интерпретатора и да би се то могло постићи 

помоћу преговарачке моћи колективне организације. 

Трећи предавач је био господин Ioan Kaes, 

генерални секретар европске (кровне) организације 

интерпретатора AEPO-ARTIS која се бави развојем и 

јачањем права интерпретатора, а окупља 37 европских 

интерпретаторских колективних организација из 27 

европских земаља (аудио и аудиовизуелни сектор). 

Према подацима које је добио од чланова 

организације AEPO-ARTIS, колективне организације 

за глумце могу остваривати право приватног 

копирања (у свим земљама чланицама осим у 

Уједињеном краљевству и Ирској), право емитовања 

(Шпанија, Италија, Швајцарска, Румунија, Словачка, 

Шведска, Холандија), право реемитовања 

(Португалија, Шпанија, Италија, Немачка, Холандија, 

Белгија, Швајцарска, Шведска), право јавног 

саопштавања (Португалија, Шпанија, Немачка, 

Швајцарска, Холандија, Румунија, Словачка), право 

закупа и послуге (Италија, Немачка, Швајцарска, 

Холандија, Белгија) и право чињења доступним 

јавности (Шпанија, Италија, Швајцарска, а Холандија 

остварује то право само за локални репертоар и 

локалне платформе). Према мишљењу предавача, 

најбоље услове за колективно остваривање права 

глумаца имају Шпанија, Италија, Швајцарска, 

Немачка и Холандија. У Словенији глумци нажалост 

тренутно остварују накнаду само од приватног 

копирања. 
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Господин Ioan Kaes је говорио о директиви 

Европске уније број 2019/790. Том приликом 

поменуо је да је рок за њену имплементацију био јун 

2021. године, а да је до сада 14 од 27 земаља чланица 

Европске уније исту имплементирало. Он се осврнуо 

на значај члана 17. Директиве којим је прописана 

обавеза плаћања накнаде за UGC (user generated 

content) платформе, као што је Youtube и Facebook, 

затим на члан 18. којим је прописан принцип да 

сваки аутор и интерпретатор треба да добију 

одговарајућу и пропорционалну накнаду за сваки 

пренос искључивих права укључујући и права на 

чињење доступним јавности. Од значаја су такође 

чланови од 19-22. директиве број 2019/790 о 

транспарентности и прилагођавању уговора. Према 

његовим речима главни циљ те директиве је да 

осигура да за онлајн искоришћавања интерпретатори 

добију правичну накнаду. 

Четврти предавач је био Роберт Кордић, 

адвокат из словеначке адвокатске канцеларије 

„CMS” који је говорио о ситуацији у Словенији и о 

нацрту словеначког закона. Навео је да су кључни 

чланови директиве број 2019/790 у вези са правима 

интерпретатора члан 18. директиве број 2019/790 

којим је прописано право на пропорционалну и 

одговарајућу накнаду, затим члан 20. директиве о 

праву на накнаду кроз механизам прилагођавања 

уговора (тзв. best-seller right) и у вези са претходно 

наведеним правима, члан 19. директиве о обавези 

транспарентности. Oн је указао на значај рецитала 

број 73 којим је прописано да накнада за ауторе и 

интерпретаторе треба да буде одговарајућа и 

пропорционална у односу на стварну или 

потенцијалну вредност лиценцираних или пренетих 

права, узимајући у обзир допринос делу, односно 

другом предмету заштите у целини, као и друге 

околности као што су тржишне праксе или стварно 

искоришћавање дела. Истим рециталом је прописано 

и да исплата једнократне накнаде у укупном износу 

може представљати пропорционалну накнаду, али да 

то не би требало да буде правило. Предавач је навео 

да у нацрту закона Словеније није видео да је таква 

могућност прописана законом, што сматра добрим 

решењем. Државе чланице према истом рециталу 

треба да имају слободу да дефинишу посебне 

случајеве за примену једнократних укупних износа 

(тзв. lump sum payment), узимајући у обзир 

специфичности сваког сектора. Државе чланице 

такође, како је у директиви прописано, треба да буду 

слободне да спроводе принцип одговарајуће и 

пропорционалне накнаде кроз различите постојеће 

или новоуведене механизме, који би могли да 

укључују колективно преговарање и друге 

механизме, а под условом да су такви механизми у 

складу са важећим правом Европске уније. Тренутни 

нацрт закона Словеније према мишљењу предавача 

представља добар основ за будућност. Њиме је 

прописано право интерпретатора на одговарајућу 

компензацију за свако емитовање или друго 

саопштавање јавности видеограма са његовом 

интерпретацијом. Накнаду плаћа онај који користи 

видеограм. Такође, предвиђено је да интерпретатор 

има право на компензацију чак и ако је пренео своја 

искључива права.  Директива оставља могућност да 

државе даље елаборирају шта је одговарајућа и 

пропорционална накнада, али то није овим нацртом 

учињено. Нацртом закона је предвиђена могућност 

прилагођавања уговора, као и обавеза 

транспарентног извештавања аутора и 

интерпретатора. У погледу обавезе извештавања 

предавач је навео да постоји проблематика код 

поверљивих уговора и обавеза које проистичу на 

основа заштите података личности што може бити 

препрека обавези извештавања. 

Последњи предавач био је господин Pal Tomori, 

директор мађарске колективне организације 

интерпретатора EJI, који је говорио о колективном 

остваривању са проширеним ефектом (CLEE), а које 

је прописано чланом 12. директиве број 2019/790. Он 

је навео да је идеја стигла из нордијских земаља, а 

подразумева да колективна организација има толику 

репрезентативност да закон проширује њену 

репрезентативност за цео светски репертоар. Овај 

механизам је правичан јер чланови имају могућност 

да се искључе из таквог система колективног 

остваривања. Уколико нема опције за искључење 

овај систем постаје обавезно колективно 

остваривање, које може бити проблематично са 

аспекта међународних уговора. Предавач је истакао 

да се обавезно колективно остваривање 

интерпретира као ограничење искључивих права и да 

је оно дозвољено само у врло рестриктивном 

сегменту права, као и да се његова дозвољеност мора 

тумачити кроз тзв. „тест од три корака“.  Колективна 

организација мора бити репрезентативна, што не 

значи нужно да она представља већину носилаца 

права, већ да представља знатни део коришћеног 

репертоара. У сваком случају државни орган је тај 

који одређује да ли постоји репрезентативност. 

Постоје четири алтернативе проширеном 

колективном остваривању и то: 1) колективно 

остваривање са клаузулом обештећења (тзв. 

„indemnity clause)2, 2) дозвола или претпоставка у 

корист репрезентативне организације да закључи 

проширену колективну лиценцу, 3) обавезно 

колективно остваривање и 4) законска лиценца. 

                                                           
2 Систем колективног остваривања које функционише на бази 
сагласности носилаца права за заступање уз уговорну клаузулу о 

обештећењу корисника за случај да им се обрати носилац права 

који није дао сагласност организацији. У том случају организација 
сноси све финансијске трошкове који проистекну из спора између 

носиоца права и корисника. 
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Предавач истиче да су варијанте под 3 и 4 много 

рестриктивнија решења. Директивом број 2019/790 је 

прописано да све државе чланице ЕУ морају 

прописати у својим законодавствима колективно 

остваривање са проширеним ефектом за дела ван 

промета (out-of-commerce works), док је у другим 

случајевима то опционално. Ово право се може 

користити у добро дефинисаним областима 

коришћења само када је индивидуално коришћење 

тешко и непрактично. Када је у питању колективно 

остваривање са проширеним ефектом за дела ван 

промета оно ће имати прекогранични ефекат, што 

значи да ће свака земља моћи да остварује ово право 

за све друге земље чланице (нпр. Мађарска може 

дати дозволу у Мађарској за Словенију), док се у 

осталим случајевима примењује на територији земље 

чланице. Да би овај систем био правичан Европска 

унија је формирала четири механизма заштите и то: 

1) репрезентативност; 2) једнак третман оних лица 

који нису дали сагласност организацији; 3) опција за 

једноставно искључење од колективног остваривања 

са проширеним ефектом3; 4) јавно обавештавање 

носилаца права о колективном остваривању са 

проширеним ефектом, о могућности искључења из 

тог система итд. 

Представљена искуства у погледу директиве 

број 2019/790 су од великог значаја за будући рад на 

имплементацији те директиве у законодавство 

Републике Србије, а биће занимљиво видети и на 

који начин ће је имплементирати остале земље 

Европске уније којима то предстоји. 

 

 

 

 

                                                           
3 Према рециталу 48 директиве број 2019/790 носилац права може 

изабрати да буде искључен за сва коришћења и сва дела, односно 
предмете заштите или само за поједина коришћења и поједина 

дела, односно предмете заштите. 
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) 

IP CASE LAW CONFERENCE 
Аликанте, Шпанија, 7. и 8.7.2022. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Милена Марсенић, начелник Одељењa за жигове 

 

7. и 8. јула 2022. године у ЕУИПО-у је одржана 

конференција поводом 25 година постојања Одбора 

за жалбе (Boards of Appeal - BoA) 

Учесници 

На конференцији је било 1200 учесника из 55 

земаља. Излагања су имали чланови Boards of 

Appeala, експерти из ЕУИПО-а, судије „Генералног 

суда Европе“, експерти из Европске Комисије, 

професори са универзитета из Стразбура, Стокхолма, 

Лондона итд. Испред Завода за интелектуалну 

својину РС, овој конференцији присуствовала је 

Милена Марсенић, начелник Одељења за жигове.  

Теме конференције биле су: 

 Циљеви БоА предвиђени акционим планом. 

 Процедуре и рад „Генералног суда“. 

 Одрживост и развој интелектуалне својине. 

 Укрштање права интелектуалне својине у 

култури, моди и забави. 

 Неговање вредности здравствене неге и доброг 

здравља. 

 Изазови у дигиталној ери. 

 Интелектуална својина и ауто индустрија. 

 Јачање значаја интелектуалне својине – храна и пиће.  

Конференција је трајала два дана и била је 

интерактивна, са пуно питања, размене мишљења и 

пракси Завода, адвоката и експерата. 

Питање од суштинског значаја и нешто чему 

ЕУИПО тежи јесте пружање висококвалитетних 

услуга у погледу заштите жигова и дизајна 

предузећима која траже заштиту за резултате својих 

улагања у иновације. У том смислу, пружањем 

независних, ефикасних и професионалних одлука и 

решавање спорова, жалбени одбори (БоА) играју 

кључну улогу у систему интелектуалне својине. 

Чланови БоА су представили свој рад и начин 

на који фунскционишу, специјализоване групе БоА 

раде по жалбама. Председник и чланови његовог 

кабинета читају и потписују сваку одлуку која излази 

из Одбора и  на тај начин се тимски долази до 

добрих резултата и уједначене праксе. 

Акциони план БоА за наредни период, 

 тј. од 2021. до 2026. године. 

Основни циљеви предвиђени акционим планом 

су: 

a. Осигурати да жалбени одбори буду у стању да 

се изборе са све сложенијим жалбеним 

случајевима и да правовремено донесу 

висококвалитетне одлуке у корист својих 

корисника. 

b. Побољшати квалитет развијањем 

конзистентније и кохерентније праксе 

одлучивања додатно усклађене са судском 

праксом, како би се корисницима пружио већи 

ниво предвидљивости и правне сигурности у 

погледу укупног рада ЕУИПО-а. 

c. Усредсредити се на благовремено доношење 

висококвалитетних одлука, а да притом буду 

одговорни јавности. У том смислу, додатни 

изазов се односи на потребу повећања 

транспарентности и осигурања одговорности у 

свим активностима БОА. 

d. Допринети побољшању и проширењу употребе 

алтернативног решавања спорова у ЕУИПО-у, 

како би се странама понудили одговарајући 

механизми и алати за проналажење стручних и 

брзих решења за њихове сукобе у раној фази, 

као средство подршке предузећима, посебно 

малим и средњим предузећима. 

e. Сарадња са спољним партнерима, као што су 

жалбена тела националних канцеларија за 

интелектуалну својину, европски и национални 

судови и удружења корисника, како би се 

омогућила стална размена стручности и знања, 

као и даље ширење заједничке праксе у области 

жигова и дизајне. 

Представници БоА, експерти из ЕУИПО-а, 

професори са универзитета из Стразбура, Стокхолма, 

Лондона, судије „Генералног суда Европе“ имали су 

своје презентације које се тичу њихове праксе, 

конкретних примера и одлука.  
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Овде ће бити изложене неке од њих. 

 

Занимљиво предавање у вези дистинктивности 

знакова одржала је госпођа Natalie Schall ( General 

Court of the EU): 

 

Разликовни карактер знака се мора проценити 

прво на основу позивања на производе или услуге за 

које је знак пријављен, затим перцепцију релевантне 

јавности која се састоји од потрошача пријављених 

производа или услуга, који су разумно добро 

информисани и разумно пажљиви и опрезни у 

одабиру истих. Регистрација знака као жига не 

подлеже анализи одређеног нивоа језичке или 

уметничке креативности или маштовитости на 

страни носиоца жига. Довољно је да жиг омогући 

релевантној јавности да идентификује порекло робе 

или услуга које су тиме заштићене и да их разликује 

од робе/услуга других произвођача. 

Између осталог, госпођа Natalie Schall је 

говорила о звучним/музичким знацима. Критеријуми 

за процену дистинктивног карактера звучних знакова 

се не разликују од оних који се примењују на друге 

категорије жигова. Поставља се питање на који 

начин се представљају/описују ови знаци у пријави, 

те је истакла да је неопходно да звучни знак за који 

се тражи регистрација има одређени приказ који 

омогућава циљном потрошачу да га перципира и 

посматра као заштитни знак, а не као функционални 

елемент или као индикатор без икаквог својственог 

карактера.  

 

Господин Markus Kicia (Европска Комисија) и 

госпођа Francesko Matina (Community Plant Variety 

Office) говорили су о заштити животне средине и о 

томе како интелектуална својина утиче на животну 

средину.  

Како су навели „зелена транзиција“ није могућа без:  

- обнављања извора енергије,  

- развоја технологије,  

- уштеде енергије и развоја енергетске 

ефикасности,  

- еколошки транспортних решења и  

- финансијске подршке. 
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Ниже су приказани циљеви Канцеларије за 

биљне сорте (Community Plant Variety Office). Ова 

канцеларија заједно са ЕУИПО-м организује 

обуке/семинаре којима жели да подигне свест о 

значају животне средине, заштити и развоју у смислу 

очувања природних ресурса који су неопходни за 

живот и чијим очувањем можемо утицати на 

квалитет живота. 

 

 

Занимљива тема била је о пријавама за 

признање жига за знакове који у себи садрже реч 

„CANNABIS“ и/или цртеж/слику канабиса. Господин 

Gordon Humphreys ( БоА ) је говорио о томе да ли су 

ови знаци прихватљиви за заштиту жигом?! Навео је 

да се канабис све чешће употребљава у медицини. 

Примери пријава које су одбијене јер су знаци 

противни јавном поретку и прихваћеним моралним 

принципима: 

       

          R-2890/19-1             T-683/18 

Приказ криве указује на повећан број пријава 

које у себи садрже реч/цртеж Канабиса. 

 

Оно што треба истаћи јесте да Завод за 

интелектуалну својину Републике Србије има сличан 

приступ као и ЕУИПО. У зависности од изгледа 

знака, степена дистинктивности и дескриптивности, 

релевантне јавности, списка робе и услуга цени се 

сваки конкретан случај. 

Примери знакова који у себи садрже реч 

„Covid“ је такође привукла пажњу присутних и 

отворила занимљиву дебату. О овој теми говорила је 

госпођа Virginia Melgar (БоА). Повећан број пријава 

за признање жига који у себи садрже реч/ознаке 

Covid пандемије представља значајно питање, с 

обзиром да се ради о потпуно новим ситуацијама 

које постављају низ питања како у вези саме 

пандемије, тако и знакова и робе/услуга за које су 

пријављени ови знаци. Приликом испитивања 

пријаве за признање жига пре свега се поставља 

питање да ли је знак дистинктиван, да ли садржи 

искључиво реч Covid и додатне недистинктивне 

елементе, да ли је противан јавном поретку или 

прихваћеним моралним принципима. 

 

Пример знака који је регистрован за класу 28. 

 

 

Пример знака који није регистрован, тј. пријава 

за признање жига је одбијена. 
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На тему ауто индустрије и заштите 

интелектуалне својине у овој области, посебно 

жигова и дизајна говорила је адвокатица Verena von 

Bomhard (Немачка). 

Сведоци смо све чешће употребе електричних 

аутомобила, што има велики утицај на заштиту 

животне својине. Подизање свести јавности о значају 

развоја ауто индустрије у овом смеру је један од 

наших основних задатака, што подразумева и 

пружање подршке на различите начине за куповину 

електричних аутомобила. 

Адвокатица Verena von Bomhard је говорила о 

употреби назива/жигова који су уживали репутацију 

давних година, па и пре рата. Поставља се питање да 

ли се ради о називима који су сада слободни за 

употребу или је њихова репутација још увек на 

снази, те би се њихова употреба сматрала употребом 

у лошој вери (bad faith). 

Примери знакова који су регистровани, јер је 

суд утврдио да не постоји лоша вера: 

 

 

          
 

         

                    Pre-warfashionicon    www.nehera.com 

 

Пример где постоји сметња за регистрацију знака: 

UK: World Cup Willie 

Маскота Светског првенства из 1966: 
 

 

•  Чак и након 50 година постоји могућност 

поновне употребе на будућем Светском 

првенству у Великој Британији 

•  Присвајање од треће стране = лошa верa 

Све презентације са конкретним темама и 

примерима су у прилогу овог извештаја. 

http://www.nehera.com/
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