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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/1a
Intellectual Property Gazette 2022/1a

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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(511)

Date of making information available to the public
regarding the examined application
List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

Назначење да се ради о пријави колективног или жига
гаранције
Тродимензионални знак

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
Reproduction of the mark
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-292
(220) 24.02.2020.
(442) 17.01.2022.
(731) СИМАНТИ д.о.о., Радоја Домановића 39,
34000, Крагујевац, RS
(540)

(531) 08.07.03; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.08
(591) наранџаста-Pantone 715C, црна-Pantone black C.
(511) 30 готова јела са тестенином, готова јела са
пиринчем, готова тестенина, сосови ,сосови за
тестенине.
43 обезбеђивање хране и пића у ресторанима,
обезбеђивање хране и пића за госте ресторана,
припрема и достава хране и пића за конзумирање у
малопродајним објектима, припрема и достава хране
и пића за конзумирање унутар или изван објеката,
сервирање хране и пића ,услуге кетеринга.
(210) Ж- 2020-334
(220) 02.03.2020.
(442) 17.01.2022.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064,
Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.04; 27.05.25
(511) 9 софтвер „проширене стварности“ за играње
видео игара који се може преузимати; софтвер за
рачунарске игре који се може преузимати;
рачунарски програми који се могу преузимати а који
се користе за праћење статуса различитих корисника
6

услуга онлајн интерактивног играња игрица и онлајн
повезивање играча са другим играчима свих нивоа
вештина; електронске публикације, наиме, стрипови,
графички романи, магазини, приручници, и билтени
из области забаве и видео игара које се могу
преузимати; софтвер за игре за мобилне телефоне
који се може преузимати; позадине и графичке слике
за екран за компјутере, мобилне телефоне, таблете
које се могу преузимати; софтвер за видео игре који
се може преузимати; софтвер за игре виртуалне
реалности за играње видео игара који се може
преузимати;
снимљени
софтвер
„проширене
стварности“ за играње видео игара; снимљени
софтвер за рачунарске игре; снимљени софтвер за
рачунарске игре и приручници у електронском
формату који се продају као целина; снимљени
софтвер за виртуалну реалност за играње видео
игара; снимљени софтвер за видео игре; кертриџи за
видео игре; дискови за видео игре; звучници; пуњачи
за батерије за лаптопове, мобилне телефоне, таблет
рачунаре, и друге преносиве уређаје са УСБ-ом;
празне УСБ флеш меморије; рачунарске тастатуре;
рачунарски мишеви; украсни магнети; слушалицебубице; наочаре за вид; слушалице; слушалице које
се користе за рачунаре; једноножни стативи
(моноподи) за ручне дигиталне елетронске уређаје,
наиме, фото апарате, мобилне телефоне, таблет
рачунаре; подлоге за мишеве; заштитине навлаке за
мобилне телефоне; наочаре за сунце.
16 штампане ствари, наиме, стрипови, графички
романи, приручници из области рачунарских игара,
приручници за видео игре, стратешка упутства за
игре; уметничке репродукције; празни дневници;
календари; цртежи који се копирају на подлогу;
папир за умотавање поклона; честитке; бележнице;
романи; транспаренти (банери) од папира;
разгледнице; постери; канцеларијски материјал и
прибор; налепнице; колекционарске сличице;
налепнице за зид; инструменти за писање.
18
вишенаменске ручне торбе; фитнес торбе;
ранчеви; торбе за плажу; торбице за каиш; торбе за
књиге; платнене торбе за куповину; новчаници за
кованице; козметичке торбице које се продају
празне; курирске врећице; мали ранчеви; ранац
(врећа) са учкуром; цилиндричне текстилне торбе;
торбице за ношење на боковима или преко рамена;
спортске торбе за теретану; ручне торбице; футроле
за кључеве; торбе за опрему; пртљаг; корице
(футроле) за ознаке на пртљагу; ознаке за пртљаг;
курирске торбе; ручни сунцобрани; женске ташне;
руксаци; торбе за ношење на рамену; школске торбе;
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спортске торбе; кофери; цегер торбе (тоте торбе);
путне торбе; кишобрани; несесери који се продају
празни; торбице које се носе око струка; штапови за
ходање, новчаници.
20 фигурице од пластике; фигурице од винила.
25 одећа за плажу; каишеви; капути; костими за игре
са улогама; хаљине; рукавице; костими за Ноћ
вештица; дуксерице са капуљачом; чарапе и плетена
трикотажа; одећа за малу децу; јакне; удобна одећа
за ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; мараме, шалови; блузе, кошуље; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; кратке чарапе; доњи делови
тренерке; дукс мајице; џемпери; купаћи костими;
мајице кратких рукава; горњи делови одеће;
поткошуље и унтрцигери; доњи веш; обућа;
покривала за главу.
28 акционе фигурице играчке; акционе играчке на
батерије; лутке пуњене куглицама; друштвене игре
које се играју на табли; фигурице које климају
главом; карте за игру; декорације и украси за
новогодишње јелке (осим посластица и елекртичне
расвете за новогодишњу јелку); колекционарске
фигурице; маске за костиме; елекртичне акционе
играчке; играчке у облику ликова из фантазије;
летећи дискови (играчке); играчке на надувавање;
змајеви; манипулативне игре; механичке акционе
играчке; моделоване пластичне фигурице за игру;
салонске игре; поклони за прославе у виду малих
играчака; друштвене игре; плишане играчке;
фигурице за игру које се могу позиционирати;
слагалице; игре са замишљеним играњем улога;
пуњене играчке; стоне игре; играчке које говоре;
фигуре играчке; маске (играчке); возила (играчке);
оружје за игру; карте-сличице које се размењују, за
игру; конзоле за видео игре; машине за видео игре;
лутке од винила.
38 услуге емитовања и преноса (стриминга) играња
видео игара и такмичења у игрању видео игара путем
глобалних комуникационих мрежа, Интернета и
бежичних мрежа; комуникационе услуге које се
користе за електронски пренос порука и података;
електронски пренос података, графике, слика и
порука међу корисницима рачунара за играње видео
игара преко бежичних комуникационих мрежа и
Интернета; пружање онлајн комуникационих веза
(линкова) које преусмеравају кориснике вебсајтова
на друге локалне и глобалне веб странице везане за
игре; пружање онлајн причаоница и форума за
интерактивну дискусију за пренос порука међу
учесницима и играчима рачунарских и видео игара;
пружање онлајн комуникационих услуга за пренос
порука међу корисницима рачунара за играње видео
игара; услуге видео, аудио и телевизисјког преноса
(стриминга); услуге интернетског емитовања преко
глобалних и локалних рачунарских мрежа; бежични
електронски пренос података, слика и информација.
ЗИС / RS / IPO
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41 организовање и уживо вођење такмичења који се
односе на рачунарске и видео игре; организовање
онлајн такмичења рачунарских и видео игара за
интерактивне играче; услуге разоноде, наиме,
пружање онлајн рачунарских и видео игара; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактвним играма међу учесницима у области
гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде,
наиме, пружање вебсајтова који приказују аудио и
видео презентације које се не могу преузимати из
области рачунарских и видео игара; клубови
обожавалаца
(фанова);
организовање
уживо
такмичења рачунарских и видео игара и е-спортова;
пружање вебсајтова који приказују забавне
информације из области рачунарских и видео игара;
пружање вебсајтова који приказују електронске
публикације из области стрипова, графичких романа
и прича са сценама и ликовима заснованих на
рачунарским и видео играма; пружање онлајн
публикација из области стрипова, графичких романа
и прича са сценама и ликовима заснованих на
рачунарским и видео играма које се не могу
преузимати;
пружање
онлајн
интерактивних
рачунарских и видео игара за више играча; пружање
онлајн тривиа игрица (квизова), савета и стратегија
за рачунарске и видео игре; пружање онлајн видео
игара; пружање услуга праћења корисника онлајн
интерактивног играња игрица и повезивање онлајн
играча игрица са другим играчима свих нивоа
вештина.
(210) Ж- 2020-614
(220) 07.05.2020.
(442) 17.01.2022.
(731) Ивана Кораб Шекуларац, Мајора Бранка
Вукосављевића бр. 156 , Београд, RS
(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка 25, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.09.24; 27.05.01
(591) зелена, тамно и светла.
(511) 43 деликатесне радње [ресторани]; кетеринг у
ресторанима брзе хране; обезбеђивање хране и пића
у ресторанима; обезбеђивање хране и пића у
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Ж
ресторанима и баровима; послуживање хране и пића
у млечним ресторанима; пружање информација о
услугама ресторана; пружање оцена и рецензија
ресторана; пружање ресторанских услуга; пружање
услуга онлајн рецензија ресторана и хотела;
резервација и услуге резервације за хотеле,
ресторане и туристички смештај; салатни барови
[услуге
ресторана];
самоуслужни
ресторани;
сервирање хране и пића за госте у ресторанима;
сервирање хране и пића у ресторанима и баровима;
услуге агенција за резервисања ресторана; услуге
барова и ресторана; услуге вашоку ресторана; услуге
јапанских ресторана; услуге кафе-ресторана и
кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге
кафића и ресторана; услуге кафића, кафетерија и
ресторана; услуге млечних ресторана; услуге
окономијаки
ресторана;
услуге
оцењивања
ресторана; услуге оцењивања ресторана и барова;
услуге покретних ресторана; услуге пружања
информација о ресторанима; услуге пружања
информација о ресторанима и баровима; услуге
резервација хотела и ресторана; услуге резервације и
ангажовања за ресторане и оброке; услуге
резервације ресторана; услуге ресторана; услуге
ресторана, барова и кетеринга; услуге ресторана,
барова и коктел барова; услуге ресторана брзе хране
и ресторана који раде нон-стоп; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана који нуде темпуру; услуге
ресторана који нуде храну за понети; услуге
ресторана са кућном доставом; услуге ресторана са
самопослуживањем; услуге ресторана у којима се
нуде соба резанци; услуге ресторана у којима се нуди
рамен; услуге ресторана у којиме се нуде удон
резанци; услуге суши ресторана; услуге туристичке
агенције
за
резервације
ресторана;
услуге
туристичких ресторана; услуге удон и соба
ресторана; услуге хотела, барова и ресторана; услуге
хотела и ресторана; услуге хотела, мотела, ресторана,
барова и кетеринга; услуге хотела, ресторана и
кафића; услуге хотела, ресторана и угоститељства;
услуге хотела, ресторана, кафе-ресторана и барова;
услуге хотела, ресторана, кафића и барова; услуге
шпанских ресторана; декорисање хране; добротворне
услуге, наиме, пружање хране и пића за децу са
посебним потребама; добротворне услуге, наиме,
пружање хране и пића у дечјим центрима за дневну
негу; добротворне услуге, наиме, пружање хране и
пића у породичним дечјим домовима за дневни
боравак; добротворне услуге у виду пружања хране и
пића за децу са посебним потребама; добротворне
услуге у виду пружања хране и пића у дечјим
центрима за дневни боравак; добротворне услуге у
виду пружања хране и пића у породичним дечјим
домовима за дневни боравак; изнајмљивање
кухињских радних плоча за припрему хране за
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непосредну конзумацију; изнајмљивање опреме за
послуживање хране; изнајмљивање посуда за
подгревање хране; кетеринг хране и пића;
консултантске услуге у области кетеринга хране и
пића; обезбеђивање хране и пића за госте ресторана;
обезбеђивање хране и пића за пацијенте и госте;
обезбеђивање хране и пића у бистроима;
обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за
госте; обезбеђивање хране угроженим особама
(добротворне услуге); прављење скулптура од хране;
припрема и достава хране и пића за банкете;
припрема и достава хране и пића за институције;
припрема и достава хране и пића за коктел забаве;
припрема и достава хране и пића за конзумирање у
малопродајним објектима; припрема и достава хране
и пића за конзумирање унутар или изван објеката;
припрема и достава хране и пића за непосредно
конзумирање; припрема хране за друге на бази
пружање услуге са стране [аутсорсинга]; припрема
хране и пића; припрема хране и пића за непосредно
конзумирање; пружање савета и информација преко
интернета у вези са комбиновањем вина и хране;
пружање услуга кетеринга хране и пића за спортске
догађаје, концерте, конвенције и изложбе; пружање
услуга кетеринга хране и пиће за конгресне центре;
пружање услуга послуживања хране током лета у
авиону; пружање услуге дневне неге за старе, наиме,
пружање хране и пића; пружање хране и пића;
пружање хране и пића за госте; пружање хране и
пића за децу са посебним потребама; пружање хране
и пића за одојчад и основце; пружање хране и пића
као део хотелијерских услуга; пружање хране и пића
у интернет кафеима; пружање хране и пића у
продавницама крофни; пружање хране и пића у
центрима за дневни боравак за старе; пружање хране
и
смештаја
у
здравственим
центрима
специјализованим за промовисање општег здравља и
добробити покровитеља; сервирање хране и пића;
сервирање хране и пића за госте; сервирање хране и
пића у бистроима; сервирање хране и пића у
интернет кафеима; сервирање хране и пића у
малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; сервирање хране и пића
у продавницама крофни; сомелијерске услуге
пружања савета у вези са вином и усклађивањем
вина и хране; услуге брзе хране за понети; услуге
кетеринга за снабдевање храном и пићем; услуге
кетеринга хране и пића које пружају пекаре; услуге
обезбеђивања хране и пића; услуге покретних кафеа
за пружање хране и пића; услуге припреме хране;
услуге пружања хране и пића; услуге пружања хране
и пића, као и привременог смештаја; услуге
ресторана брзе хране; услуге хране за понети; услуге
хране и пића за понети.
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(210) Ж- 2021-463
(220) 17.03.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Кнез Петрол д.о.о. Београд, Царице Јелене 28,
Београд, RS
(540)

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.04
(591) зелена, плава.
(511) 4 индустријска уља и масти; восак; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и
фитиљи за осветљавање.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања апарата за точење горива и течног
нафтног гаса; ; вађење руде; бушење нафте и гаса.
(210) Ж- 2021-464
(220) 17.03.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Кнез Петрол д.о.о. Београд, Царице Јелене 28,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.17; 26.04.22; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) зелена, плава, сива.
(511) 4 индустријска уља и масти; восак; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и
фитиљи за осветљавање.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања апарата за точење горива и течног
нафтног гаса; ; вађење руде; бушење нафте и гаса.
(210) Ж- 2021-1013
(442) 17.01.2022.

ЗИС / RS / IPO

(220) 04.06.2021.

Ж
(731) EAST SUNRISE DOO BEOGRAD, Јурија
Гагарина 89/112, Београд, RS
(740) Сретко Шево, адвокат, Архимандирта
Герасима Зелића 8, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.03; 24.17.02; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
26.01.21; 27.05.01
(511) 18 кожа и имитација коже, животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема.
24 текстил и текстилни производи ; прекривачи за
кревете и столице.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1162
(220) 01.07.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Марија Робовић, Краљице Марије 21/9,
Београд, RS
(540)

(531) 01.01.09; 24.17.03; 27.05.01; 29.01.01
(591) розе
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
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Ж
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.
(210) Ж- 2021-1230
(220) 13.07.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Арбнор Кастрати, Мето Бајрактари б.б.,
38220, Косовска Митровица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1418
(220) 16.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) TOP POS SERVIS DOO BEOGRADPALILULA, Приморска 2, 11120 , Београд,
Палилула, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

303
(511) 34 дуван; дуван за замотавање; замена за
дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван;
филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван;
дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице;
цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за
пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.
(210) Ж- 2021-1376
(220) 06.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, зелена.
(511) 16
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање; етикете и
налепнице; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко и млеко у праху.
29 млеко, млеко у праху.
35 услуге промета, трговине на велико и мало
млеком и млеком у праху.
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(531) 19.03.03; 19.03.09; 24.17.20; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, плава, браон, тамнобраон, светлобраон, тегет.
(511) 6 сефови (метални или неметални), сигурносне
касе (металне или неметалне), сефови, електронски,
контејнери за паковање од метала, кутије од обичног
метала, преносиве металне конструкције.
9 рачунарски софтвер и софтверске апликације за
рачунаре и мобилне уређаје.
42 софтвер у виду сервиса (саас), платформа као
услуга (паас), развој рачунарских платформи,
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене мрежне
софтверске
апликације,
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања, услуге кодирања података,
дизајнирање рачунарског софтвера, развој софтвера
у оквиру издавања софтвера, одржавање рачунарског
софтвера, инсталирање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-1421
(220) 17.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)
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(531) 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута, златна.
(511) 9
софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе
мреже.
28 аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање;
мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде
са кованицама, новчаницама и картицама; игре;
електронске игре; салонске игре; чипови за игре;
столови за игре; аутомати за игре на срећу [машине
за игре]; лцд машине за игре; слот машине и уређаји
за игре; забавне машине на кованице; чипови за
рулет; покер чипови; чипови и коцкице [опрема за
игре]; опрема за игре за коцкарнице; столови за
рулет; точкови за рулете; апарати за казино игре;
аутомати и машине за коцкање; машине за забаву на
кованице и / или електронске машине за забаву на
кованице са или без могућности зараде; кутије за
машине за игре на срећу и слот машине; електронски
или електротехнички уређаји за игре, наиме,
аутомати и машине, машине на кованице; кућишта за
машине
на
кованице;
машине
за
игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
41 коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
ЗИС / RS / IPO

Ж
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(210) Ж- 2021-1422
(220) 17.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) наранџаста, жута, сива
(511) 9
софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
28 аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање;
мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде
са кованицама, новчаницама и картицама; игре;
електронске игре; салонске игре; чипови за игре;
столови за игре; аутомати за игре на срећу [машине
за игре]; лцд машине за игре; слот машине и уређаји
за игре; забавне машине на кованице; чипови за
рулет; покер чипови; чипови и коцкице [опрема за
игре]; опрема за игре за коцкарнице; столови за
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Ж
рулет; точкови за рулете; апарати за казино игре;
аутомати и машине за коцкање; машине за забаву на
кованице и / или електронске машине за забаву на
кованице са или без могућности зараде; кутије за
машине за игре на срећу и слот машине; електронски
или електротехнички уређаји за игре, наиме,
аутомати и машине, машине на кованице; кућишта за
машине
на
кованице;
машине
за
игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
41 коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(210) Ж- 2021-1425
(220) 17.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1А, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 24.09.03; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута ружичаста, црвена, црна
(511) 9
софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
12
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(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
28 аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање;
мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде
са кованицама, новчаницама и картицама; игре;
електронске игре; салонске игре; чипови за игре;
столови за игре; аутомати за игре на срећу [машине
за игре]; лцд машине за игре; слот машине и уређаји
за игре; забавне машине на кованице; чипови за
рулет; покер чипови; чипови и коцкице [опрема за
игре]; опрема за игре за коцкарнице; столови за
рулет; точкови за рулете; апарати за казино игре;
аутомати и машине за коцкање; машине за забаву на
кованице и / или електронске машине за забаву на
кованице са или без могућности зараде; кутије за
машине за игре на срећу и слот машине; електронски
или електротехнички уређаји за игре, наиме,
аутомати и машине, машине на кованице; кућишта за
машине
на
кованице;
машине
за
игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
41 коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(210) Ж- 2021-1426
(220) 17.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) жута, наранџаста, црвена, црна
(511) 9
софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
28 аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање;
мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде
са кованицама, новчаницама и картицама; игре;
електронске игре; салонске игре; чипови за игре;
столови за игре; аутомати за игре на срећу [машине
за игре]; лцд машине за игре; слот машине и уређаји
за игре; забавне машине на кованице; чипови за
рулет; покер чипови; чипови и коцкице [опрема за
игре]; опрема за игре за коцкарнице; столови за
рулет; точкови за рулете; апарати за казино игре;
аутомати и машине за коцкање; машине за забаву на
кованице и / или електронске машине за забаву на
кованице са или без могућности зараде; кутије за
машине за игре на срећу и слот машине; електронски
или електротехнички уређаји за игре, наиме,
аутомати и машине, машине на кованице; кућишта за
машине
на
кованице;
машине
за
игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
41 коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
ЗИС / RS / IPO

Ж
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(210) Ж- 2021-1460
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) DOGGIFY DOO BEOGRAD, Господар
Јевремова 47, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

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

Ж
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештај а; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; yслуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(210) Ж- 2021-1463
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.13
(591) љубичаста, сива, тиркизна
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски додаци
(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2021-1464
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)
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(531) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) тамно љубичаста, сива, сребрна, плава, црвена
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски додаци
(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2021-1465
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, наранџаста, црвена, сребрна, плава
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски додаци
(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2021-1466
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 29.01.15
(591) сива, тиркизна, сребрна, црвена, жута
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски додаци
(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини.
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(210) Ж- 2021-1467
(220) 25.08.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац,
RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, сребрна, зелена, црвена, тамно плава
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски додаци
(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини.
(210) Ж- 2021-1504
(220) 01.09.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA
RADNJA ZLATARA BABIĆ SRĐAN MEDIĆ PR
BEOGRAD (STARI GRAD), Сремска 6, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.06
(591) бела, сива
(511) 14 накит; наруквице [накит]; ланчићи [накит];
огрлице [накит]; ручни часовници; каишеви за ручне
сатове; каишеви за сатове; привесци за накит;
привесци [накит]; ситни украси [бижутерија];
брошеви [накит]; сатови и часовници, електрични;
дијаманти; сатови; перле [накит]; полудраго камење;
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драго камење; прстење [накит]; минђуше; кутије за
накит; торбице за накит; украси за привеске за
кључеве;
бројанице;
сребро,
сирово
или
полупрерађено; злато, непрерађено или углачано.
35 услуге малопродаје и велепродаје накита, драгог
и полудрагог камења и метала; услуге малопродаје и
велепродаје ручних сатова, привезака, бижутерије.
42 дизајн накита.
(210) Ж- 2021-1558
(220) 08.09.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) SILBO d.o.o. Beograd, Његошева 72, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Маја Думановић, Каплара Момчила
Гаврића 1, Београд
(540)

SIR U KOJI ĆETE SE
ZALJUBITI
(511) 29 сир; тофу; тофу листићи; свеж сир.
(210) Ж- 2021-1624
(220) 20.09.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji Road
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 апарати за обраду података; рачунарска
меморија, уређаји; процесори [централна јединица за
обраду података]; ноутбук рачунари; носиви
рачунари; рукавице за виртуелну стварност; паметне
наочаре (уређаји за обраду података); паметни
сатови (уређаји за обраду података); паметни
прстенови (уређаји за обраду података); софтверске
апликације за мобилне телефоне које се могу
преузети; машине за бројање и сортирање новца;
детектори
фалсификованог
(лажног)
новца;
холограми, паркинг метри; уређаји за препознавање
лица; машине за проверу отисака прстију; машине са
перфорираним
картицама
за
канцеларије;
фототелеграфски апарат; машине за проверу
присутности на радном месту; ваге; апарати и
инструменти за вагање; мерачи [инструменти за
мерење]; жмигавци [светлосна сигнализација];
сигналне лампе; апарати за поморску сигнализацију;
антене; предајни уређаји [телекомуникациони];
ЗИС / RS / IPO
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радио апарати; радари; стубови за бежичне антене;
телекомуникациони преносници; модеми; видео
телефони; уређаји за глобално позиционирајући
систем [гпс]; мобилни телефони; носиви уређаји за
мерење активности; футроле за паметне телефоне;
телекомуникациони апарати у облику накита; уређај
за пренос таласа; оптички комуникациони уређаји;
ускладиштен систем за управљање укључивањем и
искључивањем телефона; уређаји за мрежну
комуникацију; штапови за снимање селфи
фотографија за мобилне телефоне; кутије за
звучнике; аудио и видео пријемници; микрофони;
апарати за пренос звука; хорне за звучнике;
слушалице; преносиви мултимедијални читачи,
плејери; видео уређаји за надгледање беба; роботи за
сигурносни надзор; камере за вожњу уназад; носиви
монитори са видео дисплејом; слушалице; камере за
возила; телевизијски декодери; екрани за пројекторе;
фотографски екрани и заслони; селфи штапови
[ручни моноподи]; инструменти за геодетско
мерење; сочива за астрофотографију; електрични
каблови; телефонске жице; магнети; трансформатори
[за струју]; разводни ормани [за струју]; електрични
претварачи; комутатори; електрични проводници;
регулациони апарати, електрични; прекидачи,
електрични;
исправљачи
струје;
редуктори,
ослабљивачи [за струју]; интегрисана кола;
полупроводници; електронски чипови; аутоматски
уређаји за електричне централе; справе за гашење
ватре; одећа за заштиту од несрећа, радијације и
пожара; заштитне кациге; штитници за лице радника;
железнички сигурносни уређаји; аларми; алармна
звона, електрична; звона [упозоравајући уређаји];
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; наочаре [оптика]; 3д наочаре;
батерије, електричне, за возила; електрични
акумулатори за возила; акумулаторске посуде;
преносиви извори електричне енергије (пуњиве
батерије); станице за пуњење електричних возила;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
рендгенске фотографије, које нису за медицинску
употребу; електронске огрлице за дресуру животиња;
спортске пиштаљке.
35
оглашавање; рекламирање; рекламирање на
радију; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; оглашавање
на отвореном; помоћ у пословном управљању;
услуге агенција за пружање пословних информација;
маркетинг;
обезбеђивање
он-лине
продајног
простора за купце и продавце роба и услуга.
38 емитовање радио програма [радио дифузија];
комуникације мобилним телефонима, омогућавање
приступа рачунарским базама података; радио
комуникације;
стриминг
[проток]
података;
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42 рачунарско програмирање,хостинг рачунарских
сајтова [веб сајтова];сервер хостинг, саветовање у
вези информационих технологија; консултације о
сигурности података; платформа као услуга [PааS];
услуге информационих технологија које се пружају
на бази аутсорсинга; одржавање рачунарског
софтвера.
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(210) Ж- 2021-1715
(220) 01.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Научно-технолошки парк Нови Сад д.о.о.
Нови Сад, Фрушкогорска 1, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1701
(220) 02.05.2016.
(442) 17.01.2022.
(731) Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai
City, 590-8577, Osaka, JP
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 35 услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају бицикала и делова и прибора за њих;
услуге малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају одеће,
обуће и торби намењених за вожњу бицикала; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају прибора
за риболов; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају одеће, обуће и торби намењених за
риболов; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају спортских производа и опреме; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају
заштитних кацига, одеће и обуће намењених за спорт;
услуге малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају одеће и
обуће; услуге малопродаје или велепродаје и услуге
онлајн продавница за малопродају или велепродају
торби, торбица и пртљага; услуге малопродаје или
велепродаје и услуге онлајн продавница за
малопродају или
велепродају кишобрана
и
сунцобрана; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају кишобрана и сунцобрана намењених за
риболов; услуге малопродаје или велепродаје и услуге
онлајн продавница за малопродају или велепродају
мерних инструмената; услуге малопродаје или
велепродаје и услуге онлајн продавница за
малопродају или велепродају наочара, наочара за
сунце и заштитних наочара; услуге малопродаје или
велепродаје и услуге онлајн продавница за
малопродају или велепродају апарата и инструмената
за спасавање живота намењених за риболов.
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(531) 24.01.15; 24.01.25; 24.15.01; 26.03.23; 26.05.18;
26.11.25; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.04
(591) тамно плава
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
16
х.артија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
36 финансијске, монетарне и банкарске услуге;
услуге осигурања; послови везани за непокретности.
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38 услуге телекомуникација.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
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.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.

Ж
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(210) Ж- 2021-1781
(220) 15.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Oсновна школа "Савремена", Омладинских
бригада 86, 11070, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1743
(220) 11.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Борислав Тасић and Немања Живановић,
Пуковника Пејовића 4, 11000, Београд, RS i
Пионирска 33, 11080, Београд, RS
(540)

(531) 11.01.19; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
28.05.00
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
30 кафа, чај, какао, шећер, замена кафе, брашно и
производи од житарица, хлеб, колачи, посластице,
сладоледи.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1747
(220) 12.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HYPER+ UNIQ
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи
за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.03.01; 01.03.06; 01.03.08; 06.06.25; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) жута, бела, црвена, зелена, плава.
(511) 16
бележнице; бележнице за писање;
бележнице за скицирање; бележнице, нотеси; беле
школске табле; бели картон; беџеви од картона;
беџеви од папира; блокови за бележење резултата;
блокови за белешке; блокови за цртање; брошуре;
вежбанке; вежбанке [празне]; визит карте; дечије
радне свеске; дечије сликовнице; дидактичке картице
[наставни материјали]; дневне новине; дневници;
држачи листова; држачи оловака; зарезачи за оловке,
механички; заставе и троугласте заставице од
папира; заставе од папира; зидне карте; зидни
календари; изложбене кутије од картона; изложбене
кутије од папира; илустрације; илустроване зидне
мапе; илустровани нотеси; календари; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; картон; картон за паковање; књиге за
бојење; књиге за децу; књиге за поклон; књиге на
преклоп са тродимензионалним сликама; књиге
пословне евиденције; књиге са подацима; књиге са
причама; књиговезачка платна; књиговезачке
корице; књижице; корице [канцеларијски материјал];
корице књига; кутије за оловке; кутије од картона за
паковање; кутије од папира; леци; листајуће књиге;
листови за бележење резултата; листови за допуну;
листови папира [канцеларијски]; љубавни романи;
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Ж
магнетне табле за распореде активности и састанака;
магнетне табле [канцеларијски реквизити]; магнетни
папир; мале школске табле; налепнице за бранике
аутомобила; налепнице [канцеларијски прибор];
натписи од папира; натписи од папира или картона;
новине; образовне књиге; образовне публикације;
обрасци за прецртавање; папир за етикете; папир за
коверте; папир за ласерске штампаче; папир за
писање; папир за свеске; папир за часописе; папирне
кесице за забаве; папирне кесице за поклоне;
папирне кесице за пошту; папирни плакати; папирни
шаблони; папир у листовима; пастелне бојице;
правне бележнице; правни зборници; правни
извештаји; правни часописи; празне картице; празне
картице за белешке; празни дневници; празни
обрасци; проспекти; радне свеске са вежбама;
разгледнице; распореди догађања за посебне
прилике; рачунарски приручници; рачуноводствени
блокови; роковници; ролери са гел мастилом;
рукописи у књигама; стони дневници; стони држачи
визит картица; стони планери; стони сетови за
оловке и ситнице; стрипови; стрипови [штампани
материјал]; украсне налепнице за кациге; улазнице;
упутства за рачунарске игре; упутства за рачунарске
програме; уџбеници; фасцикле за документа;
фасцикле за презентације; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле од папира;
фасцикле са преградама [папирни канцеларијски
материјал]; фотографије; фотографије [штампане];
хемијске оловке; хемијске оловке за писање;
хефталице за папир; цртежи; цртежи који се копирају
на подлогу; цртежи, скице; часописи као прилози
новинама; часописи о рачунарима; часописи
[публикације]; штампане папирне етикете; штампане
периодичне публикације; штампани билтени.
41 академије [образовне]; анализирање резултата
образовних тестова и података за друге;
библиотекарске услуге; вођење забавних активности;
вођење забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење изложби из области забаве;
вођење колоквијума; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење конференција; вођење културних
догађаја; вођење курсева за обуку у области
технологије и иновација; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
курсева учења на даљину; вођење образовних
догађаја; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних семинара;
вођење образовних форума уживо; вођење обука;
вођење радионица за обуку; вођење радионица и
семинара; вођење радионица и семинара за
уметничко процењивање; вођење радионица и
семинара на тему личне свести; вођење семинара;
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вођење семинара за обуку; вођење симпозијума;
вођење спортских такмичења; вођење такмичења на
интернету; вођење учења на даљину на нивоу
средњег образовања; договарање, реализација и
организација конгреса; договарање, реализација и
организација конференција; договарање, реализација
и организација семинара; додатно образовање;
електронске
издавачке
услуге;
електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; електронско издаваштво; извођење
представа уживо; извођење уживо божићне музике;
извођење уживо наступа који садрже унапред
снимљена вокална и инструментална извођења;
издавање билтена; издавање брошура; издавање
годишњака; издавање докумената у области
образовања, науке, јавног права и друштвених
питања; издавање електронских књига и он-лајн
периодичних часописа; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање електронских
новина којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање
интернет
часописа;
издавање
информативних листова; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање штампаног материјала;
издавање штампаног материјала и текстова, осим
рекламних текстова; издавање штампаног материјала
у електронском формату; издавачке услуге;
издавачке услуге за дигиталну видео, аудио и
мултимедијалну забаву; изнајмљивање аудио записа;
изнајмљивање аудио и видео записа; изнајмљивање
аудио и видео опреме; изнајмљивање компјутерских
игара; изнајмљивање материјала за обуку;
изнајмљивање наставног материјала и опреме;
изнајмљивање новина; изнајмљивање новина и
часописа; изнајмљивање образовних и материјала за
обуку; изнајмљивање образовних материјала;
изнајмљивање простора и опреме за одржавање
спортских активности; изнајмљивање простора и
опреме за фитнес тренинге и часове јоге;
изнајмљивање расвете за потребе филмских сетова
или студија; изнајмљивање ролера; изнајмљивање
часописа; изнајмљивање штампаних публикација;
изнајмљивање штампаног материјала; информације
ЗИС / RS / IPO
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које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
или путем телевизије, широкопојасних и бежичних
комуникација; испити из области образовања;
консултантске услуге које се односе на академске
предмете; консултантске услуге које се односе на
обуку; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; културне активности; напредна
обука; настава, обука; образовање у интернатима;
образовне услуге које пружају средње школе; обука
за одрасле; омогућавање онлајн семинара обуке;
омогућавање
привремене
употребе
онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима за подучавање математике, који се не
могу преузети; омогућавање програма обуке; онлајн
библиотекарске
услуге;
онлајн
издавање
електронских новина; организација и договарање
музичких догађаја и других културних и уметничких
догађаја; организација и представљање наступа
уживо; организација и представљање приредби,
такмичења, игара, концерата и забавних догађаја;
организација и пружање услуга игара и такмичења
путем интернета; организовање забавних догађаја;
организовање забавних приредби; организовање и
вођење догађаја из области културе; организовање и
вођење догађаја из области спорта; организовање и
вођење забавних активности; организовање и вођење
колоквијума; организовање и вођење конгреса;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење културних активности; организовање и
вођење образовних догађаја; организовање и вођење
образовних курсева; организовање и вођење
образовних семинара; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица и семинара; организовање и вођење
спортских такмичења и игара; организовање игара и
такмичења; организовање изложби за културне
потребе; организовање изложби за образовне
потребе; организовање и реализација конференција,
конвенција и изложби за културне или образовне
потребе; организовање и реализација такмичења
[образовање или забава]; организовање и реализација
туторијала;
организовање
колоквијума;
организовање конвенција; организовање конгреса;
писање и објављивање текстова, осим у рекламне
сврхе; подучавање; пословна обука; пословно
образовање; превођење; производња материјала за
обуку; пружање образовних курсева; пружање
образовних курсева, предавања, семинара и програма
за обуку младих; пружање обуке и образовања;
пружање он-лајн информација у вези са забавом или
образовањем; пружање он-лајн туторијала; пружање
онлајн услуга подучавања; пружање услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже;
режирање представа; спортске активности; стручна
обука; стручно саветовање и информационе услуге
које се односе на уређивање, вођење и организовање
семинара; услуге образовања и обуке; услуге
образовања и подучавања; услуге образовања које
пружају школе; услуге образовања, обуке и забаве.
(210) Ж- 2021-1820
(220) 25.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) MINOTTI d.o.o., Косте Абрашевића 12, 11271,
Сурчин, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 35 оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови; услуге онлајн
малопродаје које се односе на апарате, уређаје и
инсталације за осветљавање, грејање, производњу
паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију,
снабдевање водом и за санитарне сврхе, опрему за
купатила, вентиле за цеви, водоколтлиће, тушеве,
славина, тоалетне шоље, даске з атоалетне шоље,
кабине за тушеве, писоаре(санитарне), бидее,
лавабое и славине; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
услуге малопродаје опреме и уређаја за купатила;
услуге малопродаје санитарних апарата и уређаја;
услуге малопродаје опреме и уређаја за снабдевање
водом; услуге малопродаје које пружају продавнице
опреме и уређаја за купатила, санитарних апарата и
уређаја и опреме и уређаја за снабдевање водом;
услуге малопродаје које се пружају путем мрежа
компјутерске комуникације и интернета а које се
односе на апарате, уређаје и инсталације за
осветљавање, грејање, производњу паре, кување,
хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање водом и
за санитарне сврхе, опрему за купатила, вентиле за
цеви, водоколтлиће, тушеве, славина, тоалетне
шоље, даске з атоалетне шоље, кабине за тушеве,
писоаре(санитарне), бидее, лавабое и славине
37 инсталација, одржавање, уградња и сервисирање
санитарних апарата и уређаја, опреме и уређаја за
купатила, опреме и уређаја за снабдевање водом.
42 услуге техничког пројектовања које се односе на
водоводне инсталације.
(210) Ж- 2021-1847
(220) 27.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18, до 020, 11000, Београд, RS
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(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

Hemorfiss Gel
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1854
(220) 28.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

(531) 25.05.06; 25.05.25; 25.07.03; 26.02.03; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(210) Ж- 2021-1856
(220) 28.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.03.16; 02.09.08; 02.09.25;
04.05.21
(511) 4 свеће.
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(210) Ж- 2021-1860
(220) 29.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Alltech Coppens B.V., Dwarsdijk 4, NL-5705
DM Helmond, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COPPENS
(511) 1 адитиви за употребу у производњи хране за
животиње, намирница за животиње, хране за
аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; хранљиви адитиви за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране за кућне љубимце; нехранљиви адитиви за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
за рибе и/или хране за кућне љубимце;
немедицински адитиви за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за употребу у производњи хране за
животиње, намирница за животиње, хране за
аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за поспешивање пробаве за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
за рибе и/или хране за кућне љубимце;
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; адитиви за животињску храну, наиме,
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; додаци храни за животиње за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране за кућне љубимце.
5 додаци храни за животиње; додаци храни за
животиње за употребу у производњи хране и
намирница за животиње; додаци храни за животиње;
додаци сточној храни; додаци храни за рибе; додаци
храни за кућне љубимце; адитиви за животињску
храну; адитиви за животињску храну за употребу у
виду хранљивих додатака исхрани; адитиви за
животињску храну за употребу у виду дијететских
додатака исхрани; адитиви за животињску храну,
наиме, закисељивачи за употребу у храни за
животиње
у
виду
дијететских
додатака;
немедицински хранљиви додаци исхрани за
животиње; немедицински додаци исхрани као
дијететски додаци; адитиви за животињску храну,
наиме, ензими за употребу у храни за животиње,
ЗИС / RS / IPO
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намирницама за животиње, храни за аквакултуру,
храни за рибе и/или храни за кућне љубимце за
поспешивање
пробаве;
додаци
исхрани
са
хранљивим материјама за животиње; дијететски
додаци за животиње; квасац као додатак исхрани за
храну за животиње, намирнице за животиње, храну
за аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце.
(210) Ж- 2021-1861
(220) 29.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road,
Nicholasville, Kentucky 40356, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

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

Ж
храну; адитиви за животињску храну за употребу у виду
хранљивих додатака исхрани; адитиви за животињску
храну за употребу у виду дијететских додатака исхрани;
адитиви за животињску храну, наиме, закисељивачи за
употребу у храни за животиње у виду дијететских
додатака; немедицински хранљиви додаци исхрани за
животиње; немедицински додаци исхрани као
дијететски додаци; адитиви за животињску храну, наиме,
ензими за употребу у храни за животиње, намирницама
за животиње, храни за аквакултуру, храни за рибе и/или
храни за кућне љубимце за поспешивање пробаве;
додаци исхрани са хранљивим материјама за животиње;
дијететски додаци за животиње; квасац као додатак
исхрани за храну за животиње, намирнице за животиње,
храну за аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце.
31 храна за животиње; мешана храна за животиње;
храна за животиње; храна за животиње, укључујући
рибу, акваријумске и тераријумске животиње;
намирнице за животиње; животињске намирнице;
храна за аквакултуру; храна за рибе; храна за кућне
љубимце; квасац за употребу за храну за животиње,
намирнице за животиње, храну за аквакултуру, храну
за рибе и/или храну за кућне љубимце; квасац за
исхрану животиња; екстракти квасца за исхрану
животиња; квасац за употребу за храну за животиње,
намирнице за животиње, храну за аквакултуру, храну
за рибе и/или храну за кућне љубимце; храна за
животиње, намирнице за животиње, храна за
аквакултуру, храна за рибе и/или храна за кућне
љубимце која садржи природне микроорганизме;
храна за животиње, намирнице за животиње, храна
за аквакултуру, храна за рибе и/или храна за кућне
љубимце која садржи квасац.
(210) Ж- 2021-1862
(220) 29.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) SZR ZA MLEVENJE ŽITARICA ČEKOVIĆ
MILIJAN ČEKOVIĆ PR KOŠTUNIĆI, Коштунићи
б.б., 32308, Прањани, RS
(740) Марко Миловановић, Тимочка 10, 11 000,
Београд
(540)
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Ж
(531) 05.07.02; 24.03.07; 24.03.14; 26.01.03; 26.01.15;
26.01.22; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) златно-жута, браон
(511) 16 врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање; конусне папирне кесе;
папирне
или
картонске
кутије.
30 брашно од хељде; брашно*; кукурузно брашно,
крупно; пшенично брашно; овсено брашно.
39 паковање робе.
(210) Ж- 2021-1865
(220) 29.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Shenle Corporation Ltd., No. 666, Jiaotong East
Road, Wuniu Street, Yongjia County, Wenzhou City,
Zhejiang Province, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DOLADEN
(511) 5
лекови; фармацеутски препарати;
медикаменти; медицински препарати који садрже
витамине; витамински препарати; мултивитамински
препарати; дијететски додаци за људе.
(210) Ж- 2021-1867
(220) 01.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) TRIPLE JUMP DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 7г, 11070, Београд, RS
(740) Весна Мутавџић, Угриновачки пут 80,
11080, Београд
(540)

Bpolar

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 апарати за лемљење, на гас; приручне
машине, аутоматске (манипулатори); апарати за
калупљење и ливење под притиском, односно, пресе
за калупљење као делови машина за ливење и
калупљење; машине за обраду метала; дизалице
опремљене електромагнетима за транспорт робе;
калупи за хладно пробијање за употребу у
производњи бризганих обликованих комада; калупи
за обраду пластике; машине за нарезивање навоја;
машине за закивање; вентили (делови машина);
пнеуматски
цилиндар
као
део
машина.
9
релеји, електрични; конектори (струјни);
конекције за електричне водове; прекидачи,
електрични; конектори за електронска кола;
временски прекидачи, аутоматски; прекидачи
струјног кола; разводни ормани (за струју);
фотоелектрични сензори; контролне табле (за
струју);
регулатори
преоптерећења
напона;
нисконапонски извори напајања; електронска кола;
електрични
колектори;
сигналне
лампе;
електромагнетни калеми; конвертери за електричне
утикаче;
зујалице;
акумулаторске
кутије;
акумулатори, електрични.
(210) Ж- 2021-1866
(220) 29.10.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Булевар Михајла Пупина 115a, 11070,
Нови Београд, RS
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(511) 16 адресари; бележнице; бележнице за писање;
бележнице, нотеси; бели картон; беџеви од картона;
беџеви од папира; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; беџеви с именом од папира; билтени;
билтени [штампани материјал]; блокови за белешке;
блокови за записивање; блокови са папиром за
писање; ваучери; визит карте; визит картице;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
вишенаменске пластичне кесе; врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање; врећице
[коверте, кесице] од папира за паковање; врећице
[коверте, кесице] од пластике за паковање; врећице
од папира за паковање; врећице од папира или
пластике за паковање; етикете за обележавање;
етикете, не од текстила, за бар кодове; етикете од
папира или картона; етикете са ценама; жигови
[печати]; зидне карте; зидни календари; именици
[штампани материјал]; календари; канцеларијске
фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; канцеларијски прибор [осим намештаја];
карбон папир; картон; картон за паковање; картони
за испоруку робе; картонска амбалажа; картонске
етикете; картонске или папирне кутије за поклоне;
картонске кутије; картонске кутије за индустријско
паковање; картонске кутије за паковање; картонске
кутије за поклоне; картонске ознаке; картонски
материјал за паковање; картонски материјал за
паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи;
картонски плакати; картон у боји [обојени картон];
каталози; каталози за куповину од куће; каталози за
наручивање робе поштом; квалитетни канцеларијски
папир; кесе од папира за паковање; кесе од папира
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или пластике за паковање; кесе од пластике за
паковање; клишеи; књиговезачки материјал; комади
картона; кутије за канцеларијски прибор; кутије за
оловке; кутије за паковање од картона; кутије за
паковање од картона или папира; кутије од картона
за паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; ладице за документа [канцеларијски
реквизити]; летци, флајери; леци; маркери [писаћи
прибор]; материјали за паковање направљени од
замене за папир на бази минерала; материјали за
паковање од картона или папира за сладолед;
материјали за паковање од рециклираног папира;
налепнице; налепнице [канцеларијски прибор];
налив пера и хемијске оловке [канцеларијски
прибор]; наруџбенице; натписи од папира; натписи
од папира или картона; нотеси; обрасци за
наручивање за куповину од куће; огласне табле
штампане на папиру или картону; огласни панои од
папира или картона; ознаке од папира или картона;
ознаке са адресом; ојачане етикете за канцеларијски
материјал; оловке; омоти [канцеларијски материјал];
организационе шеме [штампани материјал]; папир;
папир без карбона за израду копија; папир боје
слоноваче; папир за визит картице [полуготове];
папир за дигиталну штампу; папир за етикете; папир
за израду кеса и врећа; папир за именике; папир за
коверте; папир за копирање; папир за ласерске
штампаче; папир за паковање; папир за писање;
папир за полице; папир за свеске; папир за телефакс;
папир за увијање; папир за умотавање поклона;
папирне
етикете;
папирне
етикете
за
идентификацију; папирне или картонске кутије;
папирне или пластичне кесе за ноћ вештица; папирне
или пластичне кесице за поклоне; папирне кесе;
папирне кесе за куповину; папирне кесице за
поклоне; папирне коверте за паковање; папирне
кутије за паковање; папирне кутије за поклоне;
папирне ознаке; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјал за
паковање; папирни материјал за паковање [облагање,
пуњење]; папирни нотеси; папирни омоти за
документа; папирни плакати; печати; печати за
нумерисање; печати за обележавање; печати који
остављају отисак; печати са адресом; печати са
мастилом; плакати од папира; плакати од папира или
картона; планери за канцеларијску употребу;
планови, пројекти; пластиком обложени папир за
фотокопирање; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; пластична
фолија за паковање; пластичне кесе за куповину;
пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за
пелене за једнократну употребу; пластичне кесице за
паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за
омотавање; пластични материјал за паковање;
пластични материјали за паковање; пластични
ЗИС / RS / IPO
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омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
пластични омоти; пластични омоти за поклоне;
плоче за матрице; плочице за адресе; подлоге за
писање; подметачи [подлошци] од картона или
сличних материјала; позивнице; пословни именици;
пословни обрасци; постери; проспекти; разгледнице;
ребрасте кутије за архивирање; ребрасти картон;
ребрасти папир; регистратори; регистратори за
канцеларијску употребу; рекламни натписи од
картона; рекламни натписи од папира; рекламни
натписи од папира или картона; рециклирани
квалитетни папир; рециклирани папир; роковници;
ролне пластичне фолије за паковање; свеске;
синтентички квалитетни папир; синтетички папир;
слова и бројеви израђени од папира; слова и бројеви
са лепљивом полеђином [канцеларијски прибор];
стони држачи визит картица; стони календари; стони
планери; стони сетови; стони сетови за оловке и
ситнице; стони сталци за документе; странице за
архивирање; тврди картон; телефонски именици;
торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; траке за бар кодове; траке за
везивање [књиговезачке]; упутства; фасцикле за
документа; фасцикле за презентације; фасцикле за
списе
[канцеларијски
прибор];
фасцикле
[канцеларијски материјал]; фасцикле од папира;
фигурице направљене од папира; филтер папир;
фломастери; фотографије; фотографије штампане;
фотографије [штампане]; хартија и картон; хемијске
оловке;
часописи
[публикације];
честитке,
разгледнице; џепни календари; џепни нотеси; џепни
роковници; штамбиљи; штампана упутства за
употребу;
штампане
брошуре;
штампане
информативне фасцикле; штампане огласне плоче од
картона; штампане огласне плоче од папира;
штампане папирне етикете; штампане позивнице;
штампане позивнице од картона; штампане
публикације; штампане ствари; штампане таблице;
штампани календари; штампани купони; штампани
купони за снижења; штампани леци; штампани
материјали у виду обојених узорака; штампани
папирни натписи; штампани папирни натписи
бројевима столова за посебне догађаје; штампани
папирни натписи са именима за посебне догађаје;
штампани поклон ваучери, некодирани; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани узорци; штампани упитници; штампани
флајери; штампани ценовници; штампарски папир.
25
обућа; обућа*; одећа; покривала за главу.
35 дељење реклама за друге путем мреже за
електронску комуникацију; дељење реклама преко
интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама
преко интернета; дељење рекламних материјала и
материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака
и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење
рекламног и промотивног материјала; дељење
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Ж
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; дељење рекламног материјала [летака,
брошура и штампаног материјала]; дељење флајера,
брошура, штампаног материјала и узорака у
рекламне сврхе; директан маркетинг; директно
оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора преко интернета;
интернет
маркетинг;
истраживања
тржишта;
истраживање тржишта; истраживање тржишта за
рекламне потребе; истраживање тржишта у вези са
навикама приликом претраживања интернета и
лојалности потрошача; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези са
рекламирањем; истраживња у вези са потрошаким
навикама; комерцијалне информационе услуге
доступне
путем
интернета;
комерцијално
управљање; маркетинг; маркетиншка истраживања;
маркетиншка помоћ; маркетиншке и промотивне
услуге; маркетиншке услуге везане за одећу;
непосредно оглашавање; непосредно оглашавање
поштом у циљу привлачења нових купаца и
одржавања постојеће базе купаца; обајвљивање
рекламног
материјала;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
обезбеђивање статистичких података у пословне и
комерцијалне сврхе; објављивање и ажурирање
рекламних текстова; објављивање рекламних
текстова;
обрада
електронских
поруџбина;
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у
вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама доступним на
интернету; оглашавање и промотивна продаја услуга;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање
према категоријама; оглашавање путем банера;
онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге
повезивања оглашивача са интернет страницама;
30
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онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
интернет странице; организовање интернет аукција;
организовање и управљање програмима лојалности
купаца; организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма; организовање,
управљање и надзор програма лојалности купаца;
организовање, управљање и надзор продаје и
промотивних подстицајних програма; организовање
шема
за
награду
лојалности
потрошача;
организовање шеми за лојалност и награђивање;
оријентација бренда; партнерски маркетинг; писање
текстова за промотивне и рекламне сврхе;
позиционирање бренда; попис робе; пословни савети
и консултантске услуге у вези са франшизама;
постављање реклама за друге; преговарање везано за
уговоре о куповини и продаји робе; презентација
робе; припрема рекламних кампања; промовисање
продаје роба и услуга за друге додељивањем поена
при куповини за употребу кредитне картице;
промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет
страница; промовисање роба и услуга других путем
шеме награђивања лојалности; промовисање роба и
услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге
дистрибуирањем рекламног материјала разним
методама; промовисање роба и услуга за друге на
интернету; промовисање роба и услуга за друге
преко глобалне рачунарске мреже; промовисање
робе и услуга других дељењем ваучера; промотивне
и рекламне услуге; промотивне продаје за друге
путем шеме која укључује трговачке купоне са
налепницама; промотивне услуге; промотивно
рекламне услуге; промоција добара и услуга других
путем оглашавања на интернет страницама;
промоција музичких концерата; промоција посебних
догађаја;
промоција
продаје
уз
помоћ
аудиовизуелних средстава; промоција рекламних
услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција
робе и услуга других путем програма картица за
попуст; промоција спортских такмичања и догађаја;
пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и
простора за спољно оглашавање; пружање
информација из области маркетинга; пружање
информација потрошачима о производу; пружање
информација потрошачима у вези роба и услуга;
пружање информација у вези са комерцијалном
продајом; пружање информација у вези са
маркетингом; пружање информација у вези са
маркетингом
путем
вебсајта;
пружање
комерцијалних
информација;
пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
пружање комерцијалних информација купцима;
пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне рачунарске мреже; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
ЗИС / RS / IPO
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комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање маркетиншких услуга из области
друштвених медија; пружање помоћи из области
комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања и
комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања у
оквиру уговора о франшизи; пружање помоћи у
управљању франшизама; пружање пословних
информација путем интернета; пружање пословних
трговачких савета и информација; пружање савета
који се односи на анализу потрошачких навика;
пружање савета потрошачима; пружање услуга
аукције преко интернета; рекламирање за друге на
интернету; рекламирање и маркетиншке услуге
преко интернета; рекламирање на интернету за
потребе других лица; рекламирање пословних
интернет страница; рекламирање преко електронских
рекламних паноа; рекламирање преко интернета;
рекламирање продаје за друге путем корисничких
картица са погодностима; рекламирање роба и
услуга других доделом ваучера; рекламирање роба и
услуга других путем спровођења продаје и
промотивних подстицајних шема које укључују
акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за
друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца
путем претраживог онлајн водича; рекламне и
промотивне услуге; рекламне услуге и оглашавање;
рекламне услуге које се односе на продају робе;
рекламне услуге које се односе на производе за
стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге
које се пружају преко интернета; састављање
колумни за потребе медијског оглашавања;
састављање, производња и дистрибуција рекламног
материјала; састављање реклама за употребу као
интернет странице; састављање рекламног садржаја;
састављање рекламног садржаја и реклама;
спровођење интерактивних виртуалних аукција;
спровођење истраживања тржишта; управљање
брендом; управљање комерцијалним пословима;
управљање програмима везаним за лојалност
потрошача; управљање програмима за подстицај
продаје; управљање програмима лојалности који
укључују попусте или подстицаје; управљање
програмима лојалности потрошача; управљање
програмом награђивања лојалности; управљање
програмом попуста за омогућавање учесницима да
добију попусте на робу и услуге употребом чланске
картице за остваривање попуста; управљање
продајним
налозима;
управљање
продајом;
управљање шемама за лојалност и награђивање;
управљање шемама за лојалност потрошача и
награђивање; уређивање излога; услуге велепродаје
везане за одевање; услуге велепродаје везане за
одећу; услуге велепродаје везане за спортску опрему;
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуге велепродаје везане за торбе; услуге
велепродаје обуће; услуге велепродаје одеће; услуге
велепродаје покривала за главу; услуге велепродаје
торби; услуге велепродаје у вези са обућом; услуге
велепродаје у вези са покривалима за главу; услуге
велепродаје у вези са спортским производима; услуге
велепродаје у вези са спортском опремом; услуге
велепродаје у вези са торбама; услуге дигиталног
оглашавања; услуге комерцијалног лобирања; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; услуге малопродаје везане за обућу;
услуге малопродаје везане за одевање; услуге
малопродаје везане за спортске производе; услуге
малопродаје везане за спортску опрему; услуге
малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге
малопродаје које пружају бутици одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице спортске
опреме;
услуге
малопродаје
обуће;
услуге
малопродаје одеће; услуге малопродаје одеће и
одевних додатака поштанском испоруком; услуге
малопродаје покривала за главу; услуге малопродаје
спортске опреме; услуге малопродаје спортских
производа; услуге малопродаје торби; услуге
малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у
вези са одећом; услуге малопродаје у вези са
покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са
спортским производима; услуге малопродаје у вези
са спортском опремом; услуге наручивања преко
интернета; услуге обраде података на интернету;
услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн
велепродаје одевних предмета; услуге онлајн
велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје
покривала за главу; услуге онлајн велепродаје
спортске опреме; услуге онлајн велепродаје
спортских производа; услуге онлајн велепродаје
торби; услуге онлајн малопродаје везане за одевање;
услуге онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн
малопродаје покривала за главу; услуге онлајн
малопродаје спортске опреме; услуге онлајн
малопродаје спортских производа; услуге онлајн
малопродаје торби; услуге пословног руковођења у
вези са маркетиншким активностима и пласирањем
нових производа; услуге пословног саветовања које
се односи на маркетинг; услуге пословног
саветовања које се односи на рекламирање; услуге
пословног саветовања које се односи на франшизе;
услуге пословног управљања у вези са франшизама;
услуге посредовања у трговини; услуге праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
придобијања потрошача, телефоном или лично;
услуге
продаје
гардеробе
преко
интернет
продавница; услуге промотивне продаје; услуге
промотивне продаје производа; услуге рекламирања
преко интернета; услуге руковођења продајом;
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Ж
услуге саветовања у вези са набавком робе и услуга;
услуге стварања бренда; услуге стратегије
брендирања; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1868
(220) 01.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(551) Жиг гаранције
(731) Национална организација потрошача
Србије, Краља Петра 45/1/7, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јадранка Марјановић, Краља
Александра I, 102/1, 34000, Крагујевац
(540)

(531) 02.01.23; 02.09.14; 05.07.02; 24.03.07; 24.03.12;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.01
(591) златно жута, светло жута и тамно браон.
(511) 32 пиво;безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
33 алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање
пословањем; канцеларијски послови.
36 финансијске, монетарне и банкарске услуге;
услуге осигурања; послови везани за непокретности.
38 услуге телекомуникација.
(210) Ж- 2021-1869
(220) 01.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Драган Таубнер, Виноградска 62,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01
(511) 44 услуге салона лепоте; услуге фризерских
салона; маникирање.
(210) Ж- 2021-1872
(442) 17.01.2022.
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(220) 01.11.2021.

(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147 Београд, RS
(540)

GynoPlus
(511) 5
ин витро дијагностички препарати за
медицинске потребе; ин витро препарати за
предвиђање овулације; ин витро препарати за
предвиђање
овулације
за
кућну
употребу;
антибактеријски гелови; антибактеријски препарати;
антибактеријски
фармацеутски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
производи;
антибиотски препарати; антиинфламаторни гелови;
антиинфламаторни
лекови;
антиинфламаторни
препарати; балзами за медицинску примену; биљна
влакна, дијететска; биљна паковања блата за
терапеутску употребу; биљни додаци искрани;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за медицинске потребе; биљни екстракти
за фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; вагинални антимикотици;
вагинални лубриканти; витамини; витамини за
одрасле; витамини за примену код одраслих;
витаминске таблете; витамински додаци исхрани;
витамински препарати*; витамински препарати и
супстанце; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани; витаминско минерални додаци исхрани;
витаминско минерални препарати; витаминско
минерални препарати за медицинске потребе; влажне
медицинске марамице; гелови за сексуалну
стимулацију; дезинфекцијска средства за уринарни
тракт; дијагностичке супстанце за медицинске
потребе; дијагностички агенси за медицинске
потребе; дијагностички агенси, препарати и
супстанце за медицинске потребе; дијагностички
препарати за медицинску употребу; дијагностички
реагенси за медицинске потребе; дијагностички
реагенси за тестирање за медицинске потребе;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететски додаци исхрани;
диуретички
препарати;
додаци
исхрани;
контрацептивне пене; контрацептивни препарати;
контрацептивни сунђери; лекови; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
реуглисање менструалног циклуса; лекови који се
издају без рецепта; лекови против болова; лекови
против гљивица; лековито биље; лубриканти за
личну сексуалну потребу; медицински лубриканти;
медицински
препарати;
менструалне
гаће;
менструални
улошци;
мешани
витамински
препарати; мешани хормонски препарати; орална
контрацептивна средства; фармацеутске супстанце;
фармацеутски лекови; фармацеутски препарати;
ЗИС / RS / IPO
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фармацеутски препарати за људску употребу;
хигијенске гаће; хигијенске гаћице; хигијенски
лубриканти; хигијенски препарати за медицинске
потребе; хигијенски тампони; хигијенски улошци.
10 медицински апарати; медицински апарати и
инструменти; медицински инструменти; медицински
уређаји за испирање.
(210) Ж- 2021-1877
(220) 02.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO STEFANOVIĆ 1886
DOO BEOGRAD, Македонска 34, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(591) црно, бела
(511) 14 драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски
инструменти.
35 услуге малопродаје везане за накит; услуге
велепродаје везане за накит; услуге онлајн
малопродаје везане за накит; услуге малопродаје
везане за оловке.
(210) Ж- 2021-1881
(220) 02.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) ALGORITAM doo, Ломина 5, 11000, Београд, RS
(740) Милан Јовић адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

Jedinstveni informacioni sistem
ustanova socijalne zaštite - JISUSZ
(511) 42 рачунарско програмирање; дизајнирање,
ажурирање и изнајмљивање рачунарског софтвера;
дизајнирање и ажурирање рачунарског софтвера;
дизајнирање, инсталирање, ажурирање и одржавање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање,
развој,
инсталирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера за обраду података;
дизајнирање рачунарских програма и софтвера који
се односе на летелице; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
рачунарско
програмирање
и
дизајнирање
рачунарског софтвера.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-1882
(220) 03.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) SZTR PEJO OMER LEKPEK PREDUZETNIK ,
Меше Селимовића 18, 36300 , Нови Пазар, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 14.07.15; 15.01.07; 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 делови бензинских моторних тестера за
сечење дрвета; делови бензинских моторних тримера
за кошење траве; делови бензинских моторних
косилица за кошење траве; делови електричних
ланчаних тестера за сечење дрвета; делови
мотокултиватора.
(210) Ж- 2021-1883
(220) 03.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) ABSOLUTBY DOO BEOGRAD - VRAČAR,
Курсулина 33, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

Absolutby
(511) 3
козметички препарати за негу коже;
козметички сетови; козметика.
10 лампе за медицинске намене; лед маске за
терапеутске намене.
44 услуге салона лепоте; услуге фризерских салона.
(210) Ж- 2021-1884
(220) 01.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Михајло Зурковић, Алексе Дунђића бр. 1,
25000, Сомбор, RS
(740) Адвокат Немања Славковић, Железничка бр.
32, 21000, Нови Сад
(540)
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Ж
(531) 24.17.01; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01
(511) 15 музички инструменти; сталци за ноте и
сталци за музичке инструменте; диригентске палице.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови.
41 образовне услуге; припремање обуке, разонода,
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1887
(220) 03.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147, Београд, RS
(540)

GynoNormal
(511) 5
ин витро дијагностички препарати за
медицинске потребе; ин витро препарати за
предвиђање овулације; ин витро препарати за
предвиђање
овулације
за
кућну
употребу;
антибактеријски гелови; антибактеријски препарати;
антибактеријски
фармацеутски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
производи;
антибиотски препарати; антиинфламаторни гелови;
антиинфламаторни
лекови;
антиинфламаторни
препарати; балзами за медицинску примену; биљна
влакна, дијететска; биљна паковања блата за
терапеутску употребу; биљни додаци искрани;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за медицинске потребе; биљни екстракти
за фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; вагинални антимикотици;
вагинални лубриканти; витамини; витамини за
одрасле; витамини за примену код одраслих;
витаминске таблете; витамински додаци исхрани;
витамински препарати*; витамински препарати и
супстанце; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани;
витаминско
минерални
препарати;
витаминско минерални препарати за медицинске
потребе; влажне медицинске марамице; гелови за
сексуалну стимулацију; дезинфекцијска средства за
уринарни тракт; дијагностичке супстанце за
медицинске потребе; дијагностички агенси за
медицинске
потребе;
дијагностички
агенси,
препарати и супстанце за медицинске потребе;
дијагностички препарати за медицинску употребу;
дијагностички реагенси за медицинске потребе;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететски додаци исхрани;
диуретички
препарати;
додаци
исхрани;
контрацептивне пене; контрацептивни препарати;
контрацептивни сунђери; лекови; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
реуглисање менструалног циклуса; лекови који се
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издају без рецепта; лекови против болова; лекови
против гљивица; лековито биље; лубриканти за
личну сексуалну потребу; медицински препарати;
менструалне гаће; менструални улошци; мешани
витамински
препарати;
мешани
хормонски
препарати;
орална
контрацептивна
средства;
фармацеутске супстанце; фармацеутски лекови;
фармацеутски
препарати;
хигијенске
гаће;
хигијенске
гаћице;
хигијенски
лубриканти;
хигијенски препарати за медицинске потребе;
хигијенски
тампони;
хигијенски
улошци.
10 медицински апарати; медицински апарати и
инструменти; медицински инструменти; медицински
уређаји за испирање.
(210) Ж- 2021-1897
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BADYXA
(511) 5 фармацеутски производи.
(210) Ж- 2021-1898
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Никола Радуловић, Булевар деспота Стефана
38, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.15; 27.05.01; 29.01.12
(591) светла магента, окер.
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко, сир,
путер, јогурт и други млечни производи.
30
Кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада;
сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед,
меласа.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
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(210) Ж- 2021-1904
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South
, Seattle, Washington 98134, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

STARBUCKS 1971 DARK
ROAST
(511) 30 кафа од млевеног и целог зрна; пића на бази
кафе; мешавина пића на бази кафе.
(210) Ж- 2021-1905
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

ENDO MAX
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1906
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

MIGRELIEF
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1907
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS

Ж
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

MAMUR STOP
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1908
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

PREGNAGUARD
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1910
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

CIRKULO MAX
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1911
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

VENO MAX
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1913
(220) 04.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

NEUROPIN
(511) 5
санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(210) Ж- 2021-1915
(220) 05.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Никола Станковић, Борисављевићева 34,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Лаврнић, Интернационалних
бригада 69, 11000, Београд
(540)

(531) 11.01.14; 25.01.01; 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(511) 16 хартија, картон; штампане ствари; омоти за
папир; папирне кесе; пластични омотачи, фолије и
кесе за умотавање и паковање; оловке; етикете и
налепнице за вино; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за вино; штампани
материјал за вино.
25 мајице.
35 све врсте оглашавања и рекламирања роба и
услуга у вези са прометом робе, нарочито
оглашавање роба и услуга путем интернета, wебсајта, плаката, лифлета, постера, билборда; новинско,
радио и телевизијско оглашавање и рекламирање
роба и услуга; каталошко оглашавање и
36

рекламирање; непосредно оглашавање путем поште;
услуге промоције и презентације производа и услуга
путем свих врста медија, за сврхе продаје; промоција
продаје за друге; организација и реализација
промотивних манифестација и програма за купце;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; маркетинг; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје, велепродаје, препродаје и распродаје
робе, укључујући и продају путем интернета; све
горе наведене услуге у вези са следећом робом: вино.
(210) Ж- 2021-1916
(220) 05.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064,
Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

WILD RIFT ESPORTS
(511) 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; хулахопке и хеланке; горњи делови одеће; тренерке;
доњи веш.
38 телекомуникације и услуге емитовања; услуге
емитовања и преноса (стриминга) такмичења и
турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос података, слика и информација.
41
услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/1a
Intellectual Property Gazette 2022/1a
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.
(210) Ж- 2021-1917
(220) 05.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi,, Kanagawa-ken,, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

NISSAN e-POWER
(511) 9 машине и апарати за дистрибуцију или
контролу електричне енергије за копнена возила;
инвертори струје за копнена возила; батерије за
копнена возила.
(210) Ж- 2021-1918
(220) 08.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

PAXLOVID
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1919
(220) 05.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Привредно друштво PLANET CAPITAL NIŠ,
Рузмарина 25, Доња Врежина, 18103, Ниш, RS
(540)

(531) 26.01.06; 26.01.24; 26.11.02; 26.11.12; 26.11.13;
27.05.01
(591) Плава – C95 M25 Y30 K25 R34 G61 B103,
Златна – C20 M30 Y75 K10 R198 G164 B79
(511) 36 услуге агенције за промет некретнина;
посредовање у промету некретнина; послови везани
за непокретности.
37 изградња.
(210) Ж- 2021-1920
(220) 08.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

FOREVER STARTS NOW
(511) 12 копнена возила и делови и додаци за иста,
наиме, саставни делови и компоненте за погонске
склопове у виду електричних мотора, мењача и
осовина; каросерије за моторна возила; мреже за
пртљаг за возила; цераде кројене за возила; ланци
против клизања за возила; флеке за поправку гума за
возила; пумпе за надувавање гума за возила; лајсне
за унутрашњост аутомобила; панели за унутрашњост
аутомобила; кожне пресвлаке по наруџбини за
возила; оквири за регистарске таблице; држачи за
регистарске таблице; тапацирунзи за возила;
електрична копнена возила; делови за електрична
возила, наиме, мотори; делови за електрична возила,
наиме, ретровизори, брисачи и врата пртљажника;
возила високих перформанси која се у потпуности
покрећу електричним батеријама; седишта за возила;
осовине за точкове возила; точкови за возила;
тапацирунзи, навлаке кројене за возила; волани за
возила; мотори за копнена возила; кровни носачи,
амортизери, опруге, стабилизатори, и вешања, све за
возила; панели са лајснама за каросерије возила;
кочиона клешта за копнена возила; навлаке кројене
за седишта за возила; носачи мотора за возила;
унапред дизајниране фолије од винила специјално
прилагођене за возила; делови за возила, наиме,
црева за серво управљање; ознаке за возила; јастуци
за седишта возила; склопови за осовине точкова за
возила; носачи за скије за возила; огледала за возила,
наиме ретровизори; зупчаници за рикверц за копнена
возила; специјално направљене куке за возила за
држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање
гума; пластични делови за возила, наиме, испупчене
украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
наиме електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони
компресори ваздуха за копнена возила; кочиони
ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за
возила; шасије за моторна возила; заштитне
пресвлаке за седишта возила; делови за поправку
саставних делова камиона и других моторних возила;
механизми погонског склопа возила који се састоје
од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена
возила; плоче за монтирање мењача за моторна
возила; кућишта мењача за моторна возила; полуге
за вучу возила; завесице за точкове возила;
степенице које се каче на копнена возила; вучне
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полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови
саставни делови; теренска возила (атв возила);
сензори за копнена возила, наиме, електрични
сензори за обртни моменат серво управљања, који се
продају као компонента система серво управљања;
фелне за точкове возила; склопови мењача за
копнена возила; кочнице за возила; каросерије
возила; мењачи за копнена возила; делови возила,
наиме, визири за ветробранска стакла; делови возила,
наиме, визири за заштиту од сунца; делови возила,
наиме, управљачке руке; делови возила, наиме,
куглични зглобови; делови возила, наиме, носачи
вешања; делови возила, наиме, хомокинетички
зглобови; спољни делови вентила за гуме возила;
делови за копнена возила, наиме, диференцијали;
штитници за хаубе као саставни део возила; погонске
осовине за копнена возила; кочионе сајле за возила;
кочиони добош за копнена возила; кочионе чељусти
за копнена возила; делови вешања за копнена возила,
наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила,
наиме,
завојне
опруге;
метлице
брисача
ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за
возила; делови вешања за копнена возила, наиме,
еквилајзери; кожне пресвлаке по наруџби за возила;
кочиони дискови за возила; држачи за шоље за
употребу у возилима; мењачи за копнена возила и
заменски делови за иста; каишеви за мењаче за
копнена возила; системи вешања за копнена возила;
куглични лежајеви за копнена возила; стаклени
прозори за возила; аларми против крађе возила;
метална роба за кочнице возила; носачи бицикала за
возила; комплети за подизање осовина за копнена
возила; осовински лежајеви за копнена возила;
кочнице са дисковима за копнена возила; кровни
кофери за копнена возила; спортска теренска возила;
ваздушни јастуци за возила; прозори за возила;
сигурносни појасеви за употребу у возилима;
вентили за гуме возила; сирене за возила; делови за
копнена возила, наиме, погонски каишеви; квачила
за копнена возила; цераде кројене за аутомобиле и
камионе за потребе заштите од временских
неприлика; наслони за главу за возила; ваздушни
јастуци који се надувавају за употребу у возилима за
спречавање повреда у незгодама; погонски ланци за
копнена возила; додатна опрема за аутомобиле,
наиме торбе, мреже и послужавници за организацију
у аутомобилу специјално прилагођени за монтирање
у возилима; сигурносни појасеви за седишта возила;
мреже за пртљаг за возила; кочионе облоге за
копнена возила; делови за копнена возила, наиме
осовине; делови за копнена возила, наиме погонски
зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне
и заштитне лајсне од метала за унутрашњост и
спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме
аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли;
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резервни аларми за упозорење за возила; дискови за
точкове возила; централне браве за моторна возила;
алармни системи за моторна возила; волански
системи за копнена возила и делови за исте; спојлери
за возила; бочне степенице за улаз у возила;
ваздушни јастуци; амортизери за аутомобиле;
браници за аутомобиле; кровни носачи терета и
пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови
за копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз;
делови за копнена возила, наиме, завесице за точкове
возила; делови за копнена возила, наиме,
блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери;
врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима.
35
малопродајне радње, аутлет продавнице и
привремене, ”поп-уп” продавнице у области
копнених возила и возила; услуге пословног
саветовања, наиме, пружање помоћи у изради
пословних стратегија; пружање саветодавних услуга
у вези са куповином и консалтинг услуга купцима у
вези са куповином копнених возила; онлајн пружање
услуга именика у вези са информацијама о возилима
и станицама за пуњење; услуге управљања горивом
за возне паркове; услуге управљања возним парком у
виду праћења возила возног парка у комерцијалне
сврхе.
36 услуге носиоца осигурања; финансијске услуге;
услуге
везане
за
непокретности,
наиме,
изнајмљивање и управљање индустријском својином
за друге.
37 уградња, одржавање, поправка и надоградња
бежично повезаних електричних батеријских уређаја
и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
енергијом и циљева њеног коришћења; пружање
услуга одржавања и поправки возила; консултације о
поправци возила; консултације о одржавању возила;
услуге
пуњења
батерија
возила;
услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење
возила; сервисне станице за возила; фарбање возила;
услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора.
39
лизинг моторних возила; услуге дељења
аутомобила; услуге дељења вожње; превоз и
складиштење возила; изнајмљивање возила; услуге
вожње возилима; вуча возила; услуге изнајмљивања
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возила; резервисање најма аутомобила; услуге
помоћи на путу, наиме услуге вуче, повлачења
витлом и услуге доставе кључева; планирање руте
путовања.
(210) Ж- 2021-1922
(220) 09.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive,
Corona, California 92879, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DARK ENERGY
(511) 32
безалкохолни напици; безалкохолни
напици, укључујући газирана и негазирана пића,
безалкохолна пића, и енергетска пића; сирупи,
концентрати, прахови и препарати за прављење
напитака; безалкохолно пиво.
(210) Ж- 2021-1926
(220) 09.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint,
Stamford, Connecticut 06902, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ST. REGIS
(511) 44
услуге спа центара, наиме, пружање
третмана лица, косе, коже и тела, услуге маникира и
педикира, услуге масаже, услуге депилације и услуге
салона за лепоту.
(210) Ж- 2021-1927
(220) 09.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard , Los
Angeles, California, 90064, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HEXTECH MAYHEM: A
LEAGUE OF LEGENDS STORY
(511) 9 аудио звучници; пуњачи батерија; батерије;
кациге за бицикле; празне меморијске флеш картице;
празни усб уређаји; фотографска камера; футроле за
мобилне телефоне; процесори (централни уређаји за
обраду података) (рачунарски хардвер); прикључне
станице
за
рачунаре;
рачунарски
хардвер;
рачунарски
мишеви;
рачунарски
монитори;
рачунари; украсни привесци за мобилне телефоне;
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украсни магнети; дигитални медији наиме, медијски
садржај који се може преузимати из подручја забаве,
музике, музичких видео записа, видео игара и
играња видео игара; уређаји за пренос (стриминг)
дигиталних медија; дигитална музика која се може
преузети са интернета; дигиталне ознаке; софтвер за
игре проширене стварности који се може
преузимати; рачунарски софтвер који се може
преузимати за управљање трансакцијама користећи
блокчејн технологију; електронске публикације које
се могу преузимати, наиме, стрипови, графички
романи, часописи, приручници и билтени на пољу
забаве и видео игара; кинематографски филмови,
телевизијски програми и други забавни програми
кратке форме који се могу преузимати у области
анимације, комедије, драме, е-спортова, фантазије и
научне фантастике; музичке датотеке које се могу
преузимати; софтвер за видео игре који се може
преузети; софтвер за пренос (стриминг) аудиовизуелних медијских садржаја путем интернета и на
мобилне уређаје; виртуелна роба која се може
преузети, наиме, рачунарски софтверски програми
који садрже ресурсе у игри, токене и виртуелну
валуту за употребу у видео играма и виртуелним
световима на мрежи; софтвер за преузимање који
садржи виртуелну валуту, наиме, рачунарски
програми који садрже жетоне у игри и валуту за
употребу на мрежама и у мобилним видео играма;
софтвер за игре виртуалне стварност који се може
преузимати; слушалице - бубице; електронске
прикључне станице; футроле за наочаре; наочаре;
слушалице; слушалице за употребу са рачунарима;
држачи за телефоне у аутомобилима; интерактивни
програми за мултимедијске видео игре; сочива за
камере паметних телефона; магнетно кодиране
поклон картице; главни рачунари (мејнфрејм
рачунари); пуњачи батерија мобилних телефона;
батерије мобилних телефона; појачивачи сигнала за
мобилне телефоне; мобилни телефони; моноподи за
ручне дигиталне електронске уређаје, односно
камере, мобилне телефоне, таблет рачунаре; подлоге
за компјутерске мишеве; преносни рачунари;
кодиране магнетне припејд телефонске картице за
позиве; унапред снимљени компакт дискови који
садрже музику и филмске звучне записе; унапред
снимљени оптички и магнетно-оптички дискови који
садрже филмове, телевизијске програме и кратке
забавне програме у форми анимације, комедије,
драме, е-спорта, фантазије и научне фантастике;
унапред снимљени видео дискови и двд-ови који
садрже филмове, телевизијске програме и кратке
забавне програме у форми анимације, комедије,
драме, е-спорта, фантазије и научне фантастике;
заштитне маске за мобилне телефоне, таблете и
лаптопове; пуњиве батерије; снимљени софтвер за
игре проширене стварности; снимљени софтвер за
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видео игре; снимљени софтвер за игре виртуелне
стварности; заштита за екране мобилних телефона;
сд меморијске картице; паметни телефони; паметни
сатови; звучници; футроле за сунчане наочаре;
сунчане наочаре; таблет рачунари; телефони; касете
за видео игре; дискови за видео игре; бежични
пуњачи; проширивачи домета бежичне мреже.
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; поводци за
животиње; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске
торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне;
торбе са једном нараменицом; несесери који се
продају празни; цегери; сандуци [пртљаг];
кишобрани; појасне торбице; новчаници са
ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба.
25
бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за
бејзбол; вунене капе; чизме; капути; костими за игре
са улогама; хаљине; обућа; рукавице; костими за ноћ
вештица; шешири; покривала за главу; спортске
мајице са капуљачом; одећа за малу децу; јакне
[одећа]; удобна одећа за ношење код куће;
панталоне; пуловери; опрема за кишу; сандале;
мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; женске најлонске чарапе, трико; горњи
делови
одеће;
тренерке;
доњи
веш.
28 акционе фигурице играчке и додаци за њих;
лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке;
друштвене игре; фигурице које климају главом;
карташке игре; шаховске игре; украси за
новогодишње јелке [осим посластица и електричне
расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за
сакупљање; конзоле за рачунарске игре за
рекреативно играње игара; играчке за састављање;
костими за маскирање; декоративни ветрокази
[играчке]; декоративне ветрењаче [играчке]; игре
коцкицама; лутке и додаци за њих; електронске
акционе играчке; играчке у облику ликова из
фантазије; слушалице посебно прилагођене за
коришћење уз играње видео игара; тастатуре за
играње игрица; мишеви за играње игрица; салонске
игре; пињате; карте за игру; плишане играчке; игре
са замишљеним играњем улога; стоне игре;
фигурице за игру; возила играчке; оружје за игру;
карте-сличице које се размењују, за игру; машине за
видео игре.
41 забава у виду вожње у забавним парковима;
услуге забавних паркова; услуге разоноде у виду
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стварања, развоја, дистрибуције, продукције и постпродукције
кинематографских
филмова,
телевизијских програма и мултимедијалног забавног
садржаја; услуге разоноде у виду текућих
телевизијских серија и филмова у областима акционе
авантуре, анимације, аниме, комедије, фантазије,
мјузикла, научне фантастике и спорта; услуге
разоноде у виду продукције и представљања наступа
уживо; услуге разоноде, наиме, организовање
састанака уживо са обожаваоцима (фановима) и
конференција у области разоноде, гејминга, видео
игара и е-спортова;услуге разоноде, наиме пружање
кинематографских филмова, телевизијских програма,
е-спортских догађаја,
посебних догађаја
и
мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта
које се не могу преузимати; организовање
костимираних забавних догађаја; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова
и
телевизијских програма; услуге стављања на
располагање
кинематографских
филмова,
телевизијских програма, е-спортских догађаја,
специјалних догађаја и мултимедијалних забавних
садржаја, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; омогућавање приступа онлајн
играма проширене стварности које се не могу
преузимати; пружање онлајн информација о разоноди
које се не могу преузимати; пружање онлајн
информација о разоноди које се односе на видео игре
које се не могу преузимати; пружање онлајн стрипова,
кратких прича и романа у сликама који се не могу
преузимати; пружање онлајн видео снимака и другог
мултимедијалног видео садржаја који се не могу
преузимати; пружање онлајн видео игара које се не
могу преузимати; пружање онлајн игара виртуелне
стварности које се не могу преузимати.
(210) Ж- 2021-1929
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, 02142,
Cambridge, Massachusetts, US
(740) Адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9,
11000, Београд
(540)

VUMERITY
(511) 5
фармацеутски препарати за лечење
неуролошких,
неуродегенеративних
и
неуромускуларних
поремећаја;
фармацеутски
препарати за лечење мултипле склерозе.
(210) Ж- 2021-1930
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Дејан Лазовић, предузетник / сзтр "DELTRADE", Кулиновачко поље потес IVб, 32000,
Чачак, RS
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Ж

(540)

(540)

(531) 26.02.08; 26.02.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) 30 колачи; ситни колачи; десерти у облику
муса (слаткиши); воћне посластице; слаткиши.

(531) 01.01.02; 01.01.13; 24.05.03; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.02; 29.01.04
(591) златна, плава, жута.
(511) 35 промоција робе и услуга других путем
програма картица за попуст; управљање програмом
попуста за омогућавање учесницима да добију попусте
на робу и услуге употребом чланске картице за
остваривање попуста; истраживање тржишта у вези са
навикама приликом претраживања интернета и
лојалности потрошача; организовање и управљање
програмима лојалности купаца; организовање програма
лојалности потрошача у комерцијалне, промотивне и
рекламне сврхе; организовање, управљање и надзор
програма лојалности и подстицајних програма;
организовање, управљање и надзор програма
лојалности купаца; организовање шема за награду
лојалности потрошача; примењивање програма награде
лојалности која укључује трговачке купоне са
налепницама; промовисање продаје путем програма
лојалности потрошача; промовисање роба и услуга
других путем шеме награђивања лојалности;
управљање програмима везаним за лојалност
потрошача; управљање програмима лојалности који
укључују попусте или подстицаје; управљање
програмима лојалности потрошача; управљање
програмом награђивања лојалности.

(210) Ж- 2021-1931
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.05
(591) розе, љубичаста.
(511) 5
витамини за прехрамбену индустрију;
витамини; витамини за бебе; витамини за децу;
витамини за животиње; витамини за кућне љубимце;
витамини за одрасле; витамини за примену код беба;
витамини за примену код деце; витамини за примену
код одраслих; витамини у облику гумених бомбона;
витаминске капи; витаминске шумеће таблете;
витамински додаци исхрани; витамински додаци
исхрани за животиње; витаминско минерални
препарати; додаци исхрани који садрже витамине;
мултивитамински препарати.

(210) Ж- 2021-1933
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1932
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.17.20; 25.03.05; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.07
(591) браон, розе, зелена.
(511) 16 алуминијумска фолија; алуминијумске
фолије; металне фолије за амбалажу; металне фолије
за паковања; фолије за паковање и завијање од
метала; фолије од алуминијума; челик у лимовима,
плочама, фолијама и у облику котура; лепљива
пластична фолија за обмотавање; лепљива пластична
фолија за обмотавање и паковање; лепљива
пластична фолија за паковање; лепљива пластична
фолија за постављање слика; лепљиве пластичне
фолије за папирни канцеларијски материјал; лепљиве
фолије [канцеларијски материјал]; пластична
савитљива фолија за паковање која се продаје на
велико
индустријским
и
комерцијалним
произвођачима; пластична фолија за паковање;
пластична фолија за умотавање хране; пластичне
фолије; пластичне фолије за омотавање; пластичне
фолије за паковање хране; пластичне фолије за
умотавање хране за кућну употребу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
полипропиленске фолије за умотавање; ролне
пластичне фолије за паковање; ролне пластичне
фолије за паковање хране; целулозна ацетатна
фолија за обмотавање; целулозна ацетатна фолија за
паковање.
(210) Ж- 2021-1934
(220) 10.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Mastercard International Incorporated, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.01.06; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) 9 рачунарски хардвер и софтвер који се може
преузети, за омогућавање и администрирање платних
трансакција, банкарских трансакција и услуга
платних картица; рачунарски хардвер и софтвер који
се може преузети, за електронску обраду и пренос
података о плаћању рачуна; рачунарски хардвер и
софтвер који се може преузети за услуге готовинских
исплата,
услуге
АТМ
машина,
провере
веродостојности трансакција, усмеравања, услуге
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ауторизације и намирења, детекције и контроле
превара, услуге опоравка од поремећеног деловања и
услуге енкрипције; телекомуникациони и електрични
апарати и инструменти, нарочито, апарати за
снимање, пренос и репродуковање података
укључујући звук и слике; рачуноводствене машине;
апарати за праћење, управљање и анализу
финансијских рачуна преко глобалне компјутерске
мреже; компјутерски хардвер и софтвер који се може
преузети, нарочито за развој, одржавање и употребу
локалних компјутерских мрежа и компјутерских
мрежа широког опсега; системи за читање
меморијских картица и системи за читање података у
меморији, нарочито меморије интегрисаних кола и
меморије
банкарских
картица;
електронске
публикације које се могу преузети; апарати за
штампање за системе за обраду података и системе
за финансијске трансакције; кодери и декодери;
модерни; компјутерски хардвер и софтвер који се
може
преузети,
за
омогућавање
новчаних
трансакција електронским путем преко бежичних
мрежа, глобалних компјутерских мрежа и(ли) за
мобилне телекомуникационе уређаје; компјутерски
хардвер и софтвер који се може преузети, за
креирање кључева за енкрипцију, дигиталних
сертификата и дигиталних потписа; компјутерски
софтвер који се може преузети, за безбедно чувања
података и проналажење података и пренос
поверљивих информација о корисницима који
користе појединци, банкарске и финансијске
институције; компјутерски хардвер и софтвер који се
може преузети, који омогућавају идентификацију и
проверу веродостојности уређаја за комуникацију
путем блиског поља (NFC) и уређаја који се темеље
на идентификацији радиофреквенција (RFID);
компјутерски софтвер који се може преузети, који
укључује дигитални новчаник за приступ купонима,
ваучерима, шифрама за ваучере и попусте у
малопродајама и за добијање награда за лојалност
или новчаних награда; компјутерски софтвер који се
може преузети, који укључује дигитални новчаник
који
омогућава
корисницима
приступ
информацијама о поређењу цена, критикама
производа, линковима ка малопродајним интернет
сајтовима других и информацијама о попустима;
софтверска апликација за употребу у вези са
терминалима за бесконтактно плаћање намењених да
трговцима омогуће да прихватају бесконтактне
трансакције мобилне трговине, бесконтактно
представљање података о лојалности и бесконтактно
искоришћавање купона, рабата, попуста, ваучера и
посебних понуда; компјутерски софтвер који се
може преузети, за управљање и проверавање
трансакција криптовалутама које користе блокчејн
технологију; компјутерски софтвер који се може
преузети, за генерисање криптографских кључева за
ЗИС / RS / IPO
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примање и трошење криптовалута; компјутерски
софтвер који се може преузети, за употребу као
новчаник за криптовалуте; компјутерски софтвер
који се може преузети, за инвентар и управљање
добављачким ланцем на бази блокчејн технологије;
компјутерски софтвер који се може преузети, за
приступ, очитавање и праћење информација у
области финансијских трансакција на блокчејну;
чипови за интегрисана кола за употребу у мобилним
телефонима и NFC и RFID уређајима; магнетне
кодиране картице и картице које садрже чип са
интегрисаним
колом
("паметне
картице");
безбедносне кодиране картице; картице са
импрегнираним холограмом (кодиране); потрошачке
картице, банковне картице, кредитне картице,
дебитне картице, картице са чипорн, картице за
плаћање на рате, вредносне картице, картице носачи
електронских података, платне картице; банковне
картице, нарочито магнетне кодиране банковне
картице и банковне картице које користе магнетну
меморију и меморију са интегрисаним колом; читачи
платних картица; читачи магнетних кодираних
картица, читачи картица које носе електронске
податке, јединице за електронску енкрипцију;
компјутерски хардвер и софтвер који се може
преузети, за употребу у финансијским услугама,
банкарству
и
индустрији
телекомуникација;
компјутерски софтвер који се може преузети,
пројектован да омогући паметним картицама
интеракцију са терминалима
и читачирна;
компјутерски чипови уграђени у телефоне друге
комуникационе уређаје; телекомуникациона опрема;
терминали
купопродајних
транскација
и
компјутерски софтвер за преношење, приказивање и
чување трансакција, идентификацију и пружање
финансијских
информација
за
употребу
у
финансијским
службама,
банкарској
и
телекомуникационој индустрији; радио-фреквентни
идентификациони
уређаји
(транспондери);
електронски апарати за проверавање и потврђивање
аутентичности потрошачких картица, банковних
картица, кредитних картица, дебитних картица и
платних картица; машине за издавање готовог новца;
делови и опрема за сву претходно наведену робу.
36
услуге финансијског консалтинга; пружање
финансијских информација; услуге финансијског
спонзорства;
финансијске
услуге,
нарочито
банкарске услуге, услуге кредитних картица, услуге
дебитних картица, услуге потрошачких картица,
услуге картица за плаћање на рате, услуге
претплатничких картица које се пружају путем
вредносних картица, електронске кредитне и дебитне
трансакције, услуге издавања и наплате рачуна,
издавање
готовине,
верификација
чекова,
уновчавање чекова, услуге приступа депозиту и
услуге АТМ машина, услуге ауторизације и
ЗИС / RS / IPO

Ж
поравнања трансакција, измирење трансакција,
управљање
готовим
новцем,
поравнање
консолидованих средстава, обрада (спровођење)
консолидованих спорова, услуге кретања средстава у
области
платних
картица,
услуге
обраде
електронског плаћања, услуге аутентификације и
верификације
платних
трансакција;
услуге
електронског преноса средстава и електронске
мењачке услуге; услуге обраде плаћања у
криптовалутама; мењачке услуге за криптовалуте
које подразумевају блокчејн технологију; пружање
финансијских информација у области криптовалута;
услуге финансијске процене и управљања ризиком за
друге у области потрошачких кредита; ширење
финансијских
информација
путем
глобалне
компјутерске мреже; услуге финансијске анализе и
консултације;
услуге
обраде
финансијских
трансакција које врше власници картица преко АТМ
машина; одржавање финансијских података; услуге
обезбеђивања
електронских
новчаника
са
депонованим средствима; електронско банкарство
путем глобалне компјутерске мреже; услуге
финансијског клиринга; услуге у вези са
непокретном имовином; процена непокретности;
управљање инвестицијама у области непокретности;
услуге инвестирања у непокретности; услуге
осигурања
непокретности;
финансирање
непокретности; услуге посредовања у вези са
непокретностима; оцена непокретности; услуге
агенција
за
непокретности;
евалуација
непокретности;
администрација
у
вези
са
непокретностима; администрација финансијских
послова у вези са непокретностима; обезбеђивање
зајмова за непокретности; услуге финансирања у
вези
са
изградњом
непокретности;
услуге
финансијског
посредовања
у
вези
са
непокретностима; услуге капиталног инвестирања у
непокретности; услуге инвестирања у комерцијалну
имовину; финансијске услуге у вези са стицањем
имовине; финансијске услуге у вези са продајом
имовине; давање у закуп непокретности; услуге
управљања поседом у вези са трансакцијама које се
односе на непокретности; процењивање имовине;
управљање портфолиом имовине; финансирање
хипотеке и секјуритизација имовине; консултантске
услуге у вези са опцијама плаћања, банкарством,
кредитним картицама, дебитним картицама и
платним картицама; услуге давања информација,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
све претходно поменуте услуге.
(210) Ж- 2021-1936
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
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Ж
(740) Јовић Милан, адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

ePismonoša
(511) 42 софтвер у виду сервиса [саас]; платформа
као услуга [паас].услуге електронског складиштења
за архивирање базе података, слика и осталих
електронских
података;
услуге
електронског
складиштења за архивирање електронских података;
услуге складиштења електронских података и услуге
чувања резервне копије података; чување резервне
копије електронских података.
(210) Ж- 2021-1937
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) GNUB d.o.o. Beograd-Stari grad , Косовска
32/2/4 , 11000 Београд , RS
(740) Ивана Булатовић, адвокат, Краљице Наталије
46/16, 11000, Београд
(540)

WWW.GOSUNOOB.COM
(511) 9 видео и аудио датотеке које се могу преузети
и које се односе на компјутерске игре, видео игре,
софтвер за компјутерске игре и рачунарски хардвер;
електронске публикације које се могу преузети у
облику чланака, прилога, вести и рецензија у вези с
рачунарским играма, видео игрицама, софтвером за
рачунарске игре и рачунарским хардвером,
снимљене на медијумима за чување података;
електронске публикације које се могу преузети у
виду чланака, вести и рецензија у вези са
компјутерским играма, видео игрицама, софтвером
за компјутерске игре и рачунарским хардвером;
софтвер за компјутерске видео игре и приручници
који се продају као јединица; интерактивни програми
за видео игре; интерактивни програми компјутерских
игара; софтвер за компјутерске игре који се може
преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; интерактивни софтвер за забаву
који се може преузети за играње компјутерских
игрица; интерактивни софтвер за забаву који се може
преузети за играње видео игрица; видео записи који
се могу преузети; дигитални материјали, односно
датотеке за преузимање које садрже вести и критике
у вези са компјутерским играма, видео игрицама,
софтвером за компјутерске игре и рачунарским
хардвером.
38 телекомуникационе услуге; услуге интернет
емитовања; услуге прикупљања и преноса
електронских порука; пренос, емитовање, пријем,
складиштење и обрада звука, података или слика
помоћу рачунара; пружање мултимедијалних
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информација и интерактивних мултимедијалних
услуга; пренос информација у вези са технологијом;
дигитално аудио емитовање; умрежавање звучних
и/или визуелних снимака; пружање on-Iine простора
за пренос порука међу корисницима рачунара о
темама забаве, спорта и компјутерских игара;
пружање on-Iine блогова, дискусионих група, соба за
ћаскање и електронских огласних табли; пружање
приступа интернет страници за дискусију.
41 разонода; on-Iine игре; услуге забаве, односно
пружање вести, информација и програма у вези са
софтвером за интерактивне компјутерске игре,
софтвером за интерактивне видео игре и
интерактивним
компјутерским
играма
и
интерактивним видео игрицама, путем електронских,
бежичних и компјутерских мрежа; све у вези са
софтвером и хардвером компјутерских игара.
(210) Ж- 2021-1938
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(300) UK00003711309 18.10.2021. UK.
(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)

HYPER X2
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи
за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(210) Ж- 2021-1939
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(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

ЗИС / RS / IPO
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BOOST
(511) 34 електронске цигарете; патрони (кертриџи)
за електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(210) Ж- 2021-1940
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

REFIDORO
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1941
(220) 09.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Lisla DOO and Jelena Đorđević PR Radionica
za umetničko stvaralaštvo EMA CONCEPT, Vuka
Karadžića 89, 14000, Mladenovac, RS i Стублине бб,
Азања, RS
(740) Адвокат Милош Псутка, Светог Саве 10, 11420,
Смедеревска Паланка
(540)

(531) 07.15.08; 25.03.03; 25.12.03; 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.07; 29.01.08
(591) браон, црна.
(511) 3
уља за парфеме и мирисе.
5
препарати
за
дезодорисање
ваздуха.
21
распршивачи мириса; мирисни испариви
распршивачи; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
(210) Ж- 2021-1942
(220) 12.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
ЗИС / RS / IPO

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

ACCENTS
(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- 2021-1946
(220) 15.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM
901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE
MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, HK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 рутер; етернет прекидач; бежична приступна
тачка; рачунарски хардвер; рачунарски софтвер за
планирање,
конфигурисање,
распоређивање,
руковање, управљање и надгледање комуникационе
опреме; уређај за чување података; воип телефон;
видео камера; видеорекордер; електрични прекидач;
електрични утикач.
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Ж
(210) Ж- 2021-1947
(220) 15.11.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM
901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE
MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, HK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 апликативни софтвер мобилних телефона
или таблета; стони рачунар за контролу и
аутоматизацију паметних кућних сензора и уређаја;
утикач адаптера; адаптер, прекидач, рутер и хаб
рачунарске мреже; хаб, прекидач и рутер рачунарске
мреже; систем дневног и ноћног вида, углавном
укључујући сензор дан-ноћ, дневну/ноћну камеру,
напајање, комуникациони алат, монитор и
оперативни софтвер; електрични утикач који може
да повеже и искључи напајање и/или да контролише
кабл; електрични утикач и утичница; струјни рутер
за управљање и оптимизацију енергетског
оптерећења у зградама; гатеwаy рутер са својством
контроле хардвера путем рачунара; рутер; систем
даљинског видео надзора који се углавном састоји од
камера и видео монитора те се користи за снимање и
пренос
слика
на
удаљене
локације;
телекомуникациона
опрема,
односно
медија
конвертер, оптички репетитор, претварач и
оптимизатор, мултиплексирање са поделом таласних
дужина, систем оптичког преноса у слободном
простору, прекидач (укључујући етернет прекидач и
рутер), оптичка влакна до куће те вдсл приступни
агрегатор, терминал и репетитор на основу етернета;
производи за даљинско управљање статусом,
односно прекидач, конзола, аларм, сензор и опрема
за управљање напајањем; рутер телефонских позива
без потребе за приступом интернету за телефон са
дугмадима за кућу и канцеларију; рутер телефонских
позива без потребе за приступом интернету за
међународне и међуградске позиве са различитих
телефонских
платформи
укључујући
воип
платформу; рутер телефонских позива; рутер
телефонских позива без потребе за приступом
интернету за међуградске позиве са било ког
телефона са дугмадима преко пстн и воип
платформе; wан рутер; бежични рутер; бежична
дигитална вага; хардверски систем камере за ип
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видео надзор; контрола лед расвете за управљање
енергијом, амбијентално осветљење за рачунар,
разнобојну енергију и план осветљења; адаптер
утикач; конектор утикач; систем оптичког преноса у
слободном простору, етернет прекидач и рутер, као и
софтвер који се продаје као њихова компонента и
засебно, односно софтвер прилагођен и уређен за
руковање,
инсталирање,
тестирање,
дијагностиковање
и
управљање
наведеном
телекомуникационом
опремом;
бежични
комуникациони појачавач; вага; вага за анализу
телесне тежине; оловка за екран осетљив на додир;
екран осетљив на додир; алармни сензор; вага за
купатило; дигитална вага за купатило; електронски
сензор; електронски сензорски уређај за детекцију
присуства или одсуства особе или објекта путем
контакта или притиска; дигитална кухињска вага;
терминал интерактивног екрана осетљивог на додир;
светлећа диода; оловка са проводљивом тачком за
уређај са екраном осетљивим на додир; сензор
притиска; сензор близине; сензор температуре;
сензор екрана осетљивог на додир; бежични
комуникациони уређај за пренос слика снимљених
камером; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне, таблете и стоне рачунаре, који се
користи за контролу и аутоматизацију паметних
кућних сензора и уређаја; електрично звоно за врата;
камера на рачунару; камера на инструмент табли;
дигитални фотоапарат и видеокамера; ип камера;
камера активирана на покрет; фотоапарат; систем за
аутоматизацију електричне снаге у кући и
канцеларији, укључујући бежични и жичани
контролер, контролисани уређај као и софтвер за
електричне уређаје, расвету, хвац, безбедност и
друге примене за надзор електричне снаге у кући и
канцеларији; прекидач за светло; електронско
напајање; електрична жица; сензор додира, сензор за
врата и прозоре, сензор влажности, сензор за
детектовање цурења воде, сензор дима, сензор
угљен-моноксида, термостат (хвац), термостатски
радијаторски
вентил,
паметни
инфрацрвени
контролер, видео звоно за врата, шпијунска камера;
литијумска батерија, соларна плоча за пуњење.
11 систем лед расвете, односно лед модул; лед
светиљка; флуоресцентна
сијалица; халогена
сијалица; лед сијалица; лед расветно тело; лед
расвета за комерцијалну, индустријску, кућну и
архитектонску акцентну расвету; лед расветно тело
за унутрашње и спољашње осветљење; светлећа
трака, светлећи низ, рефлектор, стона лампа,
сијалица.
(210) Ж- 2021-2212
(442) 17.01.2022.

(220) 22.12.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Fostron

Ж
(210) Ж- 2021-2246
(220) 27.12.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

KARDIM

(511) 5 фосфомицин-трометамол грануле за орални
раствор за медицинско лечење.
(210) Ж- 2021-2245
(220) 27.12.2021.
(442) 17.01.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

(511) 5 лекови.

KARDIR
(511) 5 лекови.

ЗИС / RS / IPO
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