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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A47C 1/035 (2006.01)

 A47C 1/0355 (2013.01)

 A47C 7/38 (2006.01)

 A47C 7/50 (2006.01)

 A47C 7/54 (2006.01) 

(11) 2020/1485 A1 

(21) P-2020/1485 (22) 07.12.2020. 

(54) STOLICA ZA KONTINUIRANU PROMENU 

POLOŽAJA SEDENJA 

(71) ANTIĆ, Boban, Stanoja Glavaša 88, 18000, Niš, RS 

(72) ANTIĆ, Boban, Stanoja Glavaša 88, 18000, Niš, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Stolica za kontinuiranu promenu položaja sedenja 

sa primenom podešljivog mehanizma naslona leđa i 

oslonca nogu obuhvata obrtno postolje (1) na kome je 

obrtno uležišten vertikalni teleskopski mehanizam (2) za 

koji su kruto spojeni nosači (3) sedišta (41), zatim nosač 

(13) zadnje kretne donje poluge (9), kao i bočne nosače 

(4) sedišta za koje su sa prednje strane obrtno spojene 

prednje kretne poluge (5), a sa zadnje strane obrtno 

spojene kretne poluge (7) naslona donjeg dela leđa. Na 

vrhu zadnje kretne gornje poluge (10) je klizno vezan 

oslonac (25) za glavu. Zadnja kretna gornja poluga (10) 

obrtno je spojena sa zadnjom kretnom donjom polugom 

(9). Dve valjkaste paralelne vođice (19), uležištene su u 

držačima (19a) koji su čvrsto pričvršćeni za sedište (41). 

Navojno vreteno (32) aksijalno pokreće navrtku (31) 

koja je čvrsto spojena sa kliznim nosačem (18) i preko 

kretne poluge (14) pokreće zadnju kretnu donju polugu 

(9) koja preko kretne poluge (15), pokreće kretnu polugu 

(16) oslonca nogu, koja je obrtno povezana sa kliznim 

nosačem (18). 

  

 
 

(54) CHAIR FOR CONTINUOUS CHANGE OF 

SEATING POSITION 

 

(57) А chair for continuous change of seating position 

using an adjustable backrest and footrest mechanism 

includes a swivel stand (1) on which a vertical telescopic 

mechanism (2) is pivotally mounted, to which supports 

(3) of a seat (41) are rigidly connected, a bracket (13 ) of 

rear movable lower levers (9), as well as side seat 

supports (4) for which  front movable levers (5) are 

rotatably connected on the front side, and  movable 

levers (7) of the lower backrest are rotatably connected 

on the rear side. At the top of a rear movable upper lever 

(10), a head support (25) is slidilngly connected. The 

rear movable upper lever (10) is pivotally connected to 

the rear movable lower lever (9). Two roller parallel 

guides (19) are mounted in holders (19a)  attached to the 

seat (41). A threaded spindle (32) axially moves a nut 

(31) attached to a sliding bracket (18) that moves, via the 

movable lever (14), the rear movable lower lever (9) that 

moves a movable lever (16) via a movable lever (15) of 

the footrest, which is pivotally connected to the sliding 

bracket (18). 
 

(51)  A63F 9/12 (2006.01) (11) 2020/1543 A1 

(21) P-2020/1543 (22) 17.12.2020. 

(54) STUBNA SLAGALICA SA SLIKAMA 

(71) LALIĆ, Dejan, Stevana Filipovića 70b,  

11000, Beograd, RS 

(72) LALIĆ, Dejan, Stevana Filipovića 70b,  

11000, Beograd, RS 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića  

35/32, 11070 Beograd 

(57) Predmetnim pronalaskom se rešava tehnički 

problem kako konstrukcijski rešiti igračku tipa 

trodimenzionalne slagalice, koja sadrži postolje sa 

višeuglim stubom, na koji dete može ređati elemente, 

koji mogu imati isti ili različit oblik ili veličinu, pri čemu 

takva igračka treba da omogući veći razvoj inteligencije, 

kombinatorike i interesovanja kod dece. Pored toga, 

igračka ovog tipa treba da bude posebno atraktivna za 

decu uzrasta od 2-3 godine, koja počinju da razlikuju 

različite slike životinja, različitih karaktera iz crtanih 

filmova i drugih slika koje su zanimljive njihovom 

uzrastu. Stubna slagalica sa slikama prema pronalasku 

ima postolje (1) na kome je postavljen najmanje jedan 

višeugli stub (2) i najmanje dva dela (3) slagalice koji 

imaju centralni otvor (ЗА) čiji poprečni presek odgovara 

poprečnom preseku stuba (2), pri čemu delovi (3) 

slagalice sa svoje spoljne strane imaju delove slika (4) 

koje dete pri igri treba da složi. Pored toga igračka ovog 
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tipa ima i poklopac (5) sa ručicom (8) koji se povezuje 

sa višeuglim stubovima slagalice (2) preko navoja (6, 7) 

i koji zatvara igračku u jednu celinu pa ujedno 

omogućuje lakše otvaranje, zatvaranje i prenošenje 

slagalice sa jednog mesta na drugo. 

  

 
 

(54) PILLAR PUZZLE WITH PICTURES 

 

(57) The present invention solves a technical problem of 

how to structurally solve a toy of the three-dimensional 

puzzle type, which contains a stand with a polygonal 

pillar, on which a child can arrange elements, which can 

have the same or different shape or size, where such a 

toy should enable greater development and interests in 

children. In addition, a toy of this type should be 

especially attractive for children aged 2-3, who begin to 

distinguish different images of animals, different 

characters from cartoons and other images that are 

interesting to their age. The pillar puzzle according to the 

invention has a stand (1) on which at least one polygonal 

column (2) and at least two parts (3) of the puzzle have a 

central opening (3A) whose cross section corresponds to 

the cross section of the column (2), whereby the parts (3) 

of the puzzle have parts with pictures (4) on their outside 

that the child should put together while playing. In 

addition, the toy of this type has a lid (5) with a handle 

(8) which connects to the polygonal pillars of the puzzle 

(2) via a threads (6, 7) and which closes the toy into one 

whole and also allows easier opening, closing and 

transfer of the puzzle from one place to another. 
 

(51)  B23Q 11/10 (2006.01)

 B23B 5/00 (2006.01)

 G05D 7/06 (2006.01)

 G05D 23/19 (2006.01) 

(11) 2020/1496 A1 

(21) P-2020/1496 (22) 08.12.2020. 

(54) TEHNOLOŠKI POSTUPAK MAŠINSKE 

OBRADE URANIJUMA NA STRUGU 

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

 11050, Beograd, RS 

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

11050, Beograd, RS 

(57) Tehnološki postupak mašinske obrade uranijuma na 

strugu odvija se u uslovima konstantne temperature rezanja 

pri permanentnom oblivanju obradka sredstvom za hlađenje 

i podmazivanje koje se održava na sobnoj temperaturi uz 

pomoć rashladnog kompresorskog agregata (čilera)(7). U 

zoni kontakta obradka (10) i alata (1) temperatura rezanja se 

registruje termoparom (2) i rikorderom (6), pa se signal o 

promeni temperature šalje PID regulatoru (5) koji vrši 

regulaciju protoka sredstva za hlađenje i podmazivanje kroz 

ventil (Z). Ako se pri serijskoj proizvodnji uranijumskih 

delova sredstvo za hlađenje zagreje iznad sobne 

temperature, rashladni agregat (7) smešten na potisu pumpe 

(8) reaguje pod uticajem kontrolnog davača (9) i hladi 

sredstvo na sobnu temperaturu. 

  

 
 

(54) TEHNOLOGICAL PROCEDURE OF 

MACHINING URANIUM ON A LATHE 

 

(57) Tehnological procedure of machining uranium on a 

lathe takes place in conditions of constant cutting 

temperature during permanent pouring coolant and 

lubricant on the workpiece, which is maintained at room 

temperature with the help of a cooling compressor unit 

(chiller) (7). In the contact zone of the workpiece (10) 

and the tool (1) the cutting temperature is registered by a 

thermocouple (2) and a recorder (6), so the temperature 

change signal is sent to the PID controller (5) which 

regulates the flow of coolant and lubricant through the 

valve (Z). If the coolant is heated above room 

temperature during serial production of uranium parts, 

the cooling unit (7) located on the discharge side of the 

pump (8) reacts under the influence of the control sensor 

(9) and cools the coolant to room temperature. 
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(51)  B23Q 15/22 (2006.01)

 G05B 13/02 (2006.01)

 G05D 5/06 (2006.01) 

(11) 2020/1497 A1 

(21) P-2020/1497 (22) 08.12.2020. 

(54) TEHNOLOŠKI POSTUPAK MAŠINSKE 

OBRADE METALNIH I DRUGIH MATERIJALA 

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

11050, Beograd, RS 

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

(57) Tehnološki postupak mašinske obrade metalnih i 

drugih materijala omogućava da se u međuzahvatima 

procesa mašinske obrade na numerički upravljanim 

mašinama vrši dimenziona kontrola i kontrola kvaliteta 

obrađene površine, od ulazne do završne kontrole do 

konačne dimenzije i kvaliteta obrađene površine. 

Prikazani adaptivni sistem automatskog upravljanja sa 

referentnim modelom mašinske obrade sirovih komada 

ili obradaka radi u realnom vremenu - kontinualno, bez 

zastoja. Sistemom je objedinjen kompletan proces 

kontrole dimenzija i kvaliteta obrađene površine (od 

ulazne kontrole do završne kontrole) i to kontinuirano. 

  

 
 

(54) TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING 

OF METAL AND OTHER MATERIALS 

 

(57) Technological procedure of machining of metal and 

other materials enables dimensional control and quality 

control of the treated surface, from input to final control 

to the final dimension and quality of the machined 

surface, in the intermediate steps of the machining 

process on numerically controlled machines. The 

presented adaptive automatic control system with the 

reference model of machining of blanks or workpieces 

works in real time - continuously, without downtime. 

The system integrates the complete process of control of 

dimensions and quality of the treated surface (from input 

control to final control) and it is continuous. 
 

(51)  B29C 43/24 (2006.01)

 C09K 11/00 (2006.01) 
(11) 2022/0269 A1 

(21) P-2022/0269 (22) 18.09.2019. 

(30) EP  18.09.2019.  PCT/EP/2019/075089 

(86) WO 18.9.2019   PCT/EP2019/075089 

(87) WO 25.3.2021    WO 25.3.2021 

(54) LUMINESCENTNI PROIZVEDENI 

PREDMET I POSTUPAK ZA NJEGOVU 

PROIZVODNJU 

(71) BIWI S.A., Route de la Transjurane 22,  

2855, Glovelier, CH 

(72) BOURQUARD, Pascal, Rue de la Pâle 17,  

2854, Bassecourt, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

1000 Beograd 

(57) Ovaj pronalazak odnosi se na proizvedeni predmet (10) 

koji se najmanje delimično sastoji od elastomernog 

materijala, kao što je određenije guma ili mešavina guma, 

pri čemu je pomenuti elastomerni materijal po svojoj 

prirodi najmanje mestimično luminescentan. Ovaj 

pronalazak odnosi se i na postupak za proizvodnju takvog 

predmeta, koji obuhvata sledeće faze: a. obezbeđivanje 

preparata od elastomernog materijala koji obuhvata 

jedinjenje sa sposobnošću luminescencije, b. nanošenje 

pomenutog preparata od elastomernog materijala koji 

obuhvata jedinjenje sa sposobnošću luminescencije na 

čitavu komponentu od elastomernog materijala 

komplementarne prirode ili njen deo, određenije na polazni 

komad formiran od kalandriranog elastomernog materijala, 

c. oblikovanje preparata od elastomernog materijala koji 

obuhvata jedinjenje sa sposobnošću luminescencije na 

pomenutoj komponenti tako da se pomenuti preparat 

najmanje delimično umrežava na pomenutoj komponenti u 

kalupu odgovarajućeg oblika kako bi se formirao pomenuti 

najmanje jedan polazni komad pomenutog proizvedenog 

predmeta ili njegov deo koji obuhvata najmanje jedan 

luminescentni deo. 

  

 
 

(54) LUMINESCENT MANUFACTURED OBJECT 

AND METHOD FOR PRODUCING SAME 

 

(57) The invention relates to a manufactured object (10) 

which is at least partially made of an elastomeric 

material, such as in particular a rubber or a rubber 

mixture, said elastomeric material having at least at 

some places a luminescent character. The invention also 

relates to a method for producing such an object, 

comprising the following steps: a. providing an 

elastomeric material preparation comprising a compound 

that can be luminescent, b. applying said preparation of 

elastomeric material comprising a compound that can be 

luminescent on all or part of a component of elastomeric 

material of complementary nature, in particular a 

preform made of calendered elastomeric material, c. 

molding the preparation of elastomeric material 
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comprising a compound that can be luminescent on said 

component so as to at least partially cross-link said 

preparation onto said component in a mold of suitable 

shape to form said at least one blank of said 

manufactured object or a part thereof comprising at least 

a luminescent portion. 
 

(51)  B29C 59/02 (2006.01)

 B29C 37/00 (2006.01)

 D06N 3/00 (2006.01)

 D06N 3/10 (2006.01) 

(11) 2022/0375 A1 

(21) P-2022/0375 (22) 05.11.2019. 

(86) WO 5.11.2019   PCT/PCT/EP2019/080304 

(87) WO 14.5.2021    WO 14.5.2021 

(54) ELASTOMERNI PREDMET SA 

TEKSTURISANOM POVRŠINOM POPUT 

SOMOTA I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

TAKVOG PREDMETA 

(71) BIWI S.A., Route de la Transjurane 22,  

2855, Glovelier, CH 

(72) BOURQUARD, Pascal, Rue de la Pâle 17,  

2854, Bassecourt, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 

(57) Ovaj pronalazak odnosi se na proizvedeni predmet koji 

je suštinski obrazovan od vulkanizovanog elastomernog 

materijala, pri čemu pomenuti predmet ima najmanje jednu 

vidljivu površinu (10) koja na najmanje jednom 

teksturisanom delu obuhvata veći broj izbočina (20) koje su 

isturene sa osnove (21) pomenute površine i raspoređene po 

čitavom pomenutom delu, gde svaka izbočina (20) ima 

prosečnu visinu A, na osnovu merenja od pomenute osnove 

do slobodnog kraja te izbočine, takvu da 0,250 mm ≤ A ≤ 

0,600 mm i prosečnu širinu B u osnovi takvu da 0,070 mm ≤ 

B ≤ 0,170 mm. Ovaj se pronalazak odnosi i na postupak za 

proizvodnju takvog predmeta oblikovanjem elastomernog 

materijala u kalupu sa površinom oblikovanja koja na 

najmanje jednom delu površine oblikovanja uključuje veći 

broj udubljenja (210) sa prosečnom visinom h, na osnovu 

merenja od pomenute osnove do slobodnog kraja izbočine, 

takvom da 0,250 mm ≤ h ≤ 0,600 mm i prosečnom širinom I 

u osnovi takvom da 0,070 mm ≤ I ≤ 0,170 mm. 

  

 

(54) ELASTOMER ARTICLE WITH A VELVET-

LIKE TEXTURED SURFACE AND METHOD FOR 

PRODUCING SUCH AN ARTICLE 

 

(57) The invention relates to a manufactured article 

formed essentially of a vulcanized elastomeric material, 

said article having at least one visible surface (10) 

including at least one textured portion comprising a 

plurality of strands (20) extending from a base (21) of 

said surface and distributed over the entirety of said 

portion, each strand (20) having a mean height A 

measured from said base to a free end of the strand such 

that 0.250 mm≤ A≤ 0.600 mm and a mean width B at the 

base such that 0.070 mm ≤ B ≤0.170 mm. The invention 

also relates to a method for manufacturing such an 

article by moulding an elastomeric material in a mould 

having a moulding surface which comprises on at least 

one moulding surface portion a plurality of cavities (210) 

having a mean height h measured from said base to a 

free end of the strand such that 0.250 mm≤ h≤ 0.600 mm 

and a mean width l at the base such that 0.070 mm ≤ l 

≤0.170 mm. 
 

(51)  B29C 59/02 (2006.01)

 B29C 37/00 (2006.01)

 D06N 3/00 (2006.01)

 D06N 3/10 (2006.01) 

(11) 2022/0405 A2 

(21) P-2022/0405 (22) 05.11.2019. 

(54) ELASTOMERNI PREDMET SA 

TEKSTURISANOM POVRŠINOM POPUT 

SOMOTA I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

TAKVOG PREDMETA 

(71) BIWI S.A., Route de la Transjurane 22,  

2855, Glovelier, CH 

(72) BOURQUARD, Pascal, Rue de la Pâle 17,  

2854, Bassecourt, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 

(57) Ovaj pronalazak odnosi se na proizvedeni predmet koji 

je suštinski obrazovan od elastomernog materijala, pri čemu 

pomenuti predmet ima najmanje jednu vidljivu površinu (10) 

koja na najmanje jednom teksturisanom delu obuhvata veći 

broj izbočina (20) koje su isturene sa osnove (21) pomenute 

površine i raspoređene po čitavom pomenutom delu, gde 

svaka izbočina (20) ima prosečnu visinu A, na osnovu 

merenja od pomenute osnove do slobodnog kraja te izbodne, 

takvu da 0,250 mm ≤ A ≤ 0,600 mm i prosečnu širinu B u 

osnovi takvu da 0,070 mm ≤ B ≤ 0,170 mm. Ovaj se 

pronalazak odnosi i na postupak za proizvodnju takvog 

predmeta oblikovanjem elastomernog materijala u kalupu sa 

površinom oblikovanja koja na najmanje jednom delu 

površine oblikovanja uključuje veći broj udubljenja (210) sa 

prosečnom visinom h, na osnovu merenja od pomenute 

osnove do slobodnog kraja izbočine, takvom da 0,250 mm ≤ 

h ≤ 0,600 mm i prosečnom širinom l u osnovi takvom da 

0,070 mm ≤ l ≤ 0,170 mm. 
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(54) ELASTOMER ARTICLE WITH A VELVET-

LIKE TEXTURED SURFACE AND METHOD FOR 

PRODUCING SUCH AN ARTICLE 

 

(57) The invention relates to a manufactured article 

formed essentially of a elastomeric material, said article 

having at least one visible surface (10) comprising on at 

least one textured portion a plurality of strands (20) 

extending from a base (21) of said surface and 

distributed over the entirety of said portion, each strand 

(20) having an average height A measured from said 

base to a free end of the strand such that 0.250 mm≤ A≤ 

0.600 mm and an average width B at the base such that 

0.070 mm ≤ B ≤0.170 mm. The invention also relates to 

a method for manufacturing such an article by moulding 

an elastomeric material in a mould having a moulding 

surface which includes on at least one moulding surface 

portion a plurality of cavities (210) having an average 

height h measured from said base to a free end of the 

strand such that 0.250 mm≤ h≤ 0.600 mm and an 

average width l at the base such that 0.070 mm ≤ l 

≤0.170 mm. 
 

(51)  C07D 311/36 (2006.01)

 A61K 9/70 (2006.01)

 A61P 5/30 (2006.01)

 A61P 15/12 (2006.01)

 C08G 63/06 (2006.01)

 C08G 63/08 (2006.01)

 D04H 1/728 (2012.01) 

(11) 2022/0130 A2 

(21) P-2022/0130 (22) 09.02.2022. 

(54) FORMULACIJE ELEKTROSPINOVANIH 

NANOVLAKANA OD POLILAKTIDA SA 

FITOESTROGENIMA ZA PRODUŽENO 

OSLOBAĐANJE 

(71) UNIVERZITET U NIŠU, TEHNOLOŠKI 

FAKULTET , Bulevar oslobođenja 124, 16000, 

Leskovac, RS 

(72) GAJIĆ, Ivana, Bulevar JNA 2G/III/51, 11000, 

Beograd, RS; STOJANOVIĆ, Sanja, Majakovskog 12/3, 

18000, Niš, RS; RISTIĆ, Ivan, Bulevar patrijarha Pavla 

85, 21000, Novi Sad, RS; ILIĆ-STOJANOVIĆ, 

Snežana, Đermanovićeva 9, 16000, Leskovac, RS; 

PILIĆ, Branka, Branimira Ćosića 7/12, 21000, Novi Sad, 

RS; NEŠIĆ, Aleksandra, Hadži Ruvimova 33/12, 21000, 

Novi Sad, RS; NAJMAN, Stevo, Radoja Dakića 

53/A/37, 18000, Niš, RS; DINIĆ, Ana, Grahovačka 1, 

18000, Niš, RS; STANOJEVIĆ, Ljiljana, Badince bb, 

16000, Leskovac, RS; UROŠEVIĆ, Maja, Turekovac 

131, 16231, Turekovac, RS; NIKOLIĆ, Vesna, Maršala 

Tita 23, 16231, Turekovac, RS; NIKOLIĆ, Ljubiša, 

Maršala Tita 23, 16231, Turekovac, RS 

(57) Pronalazak pripada oblasti farmaceutskih proizvoda 

na bazi elektrospinovanih nanovlakana polilaktida, kao 

nosača fitoestrogena (biohanina A, diadzeina, genisteina 

i/ili formononetina). Pronalaskom se štiti novi 

funkcionalni materijal na bazi elektrospinovanih 

nanovlakana polilaktida sa fino dispergovanim 

fitoestrogenom u cilju produžene, kontinuirane i 

kontrolisane isporuke primenom na koži i sluzokoži. 

 

(54) FORMULATIONS OF ELECTROSPUN 

POLYLACTIDE NANOFIBERS WITH 

PHYTOESTROGENS FOR PROLONGED RELEASE 

 

(57) The invention relates to the field of pharmaceutical 

products based on electrospun polylactide nanofibers, as 

phytoestrogen carriers (biochanin A, diadzein, genistein 

and/or formononetin). The invention protects a new 

functional material based on electrospun polylactide 

nanofibers with finely dispersed phytoestrogen for the 

purpose of prolong, continuous and controlled delivery 

with local application to the skin and mucous 

membranes. 
 

(51)  F02B 51/00 (2006.01)

 F02B 51/04 (2006.01)

 F02B 51/06 (2006.01) 

(11) 2020/1539 A1 

(21) P-2020/1539 (22) 16.12.2020. 

(54) POSTUPAK PRELIMINARNE PRIPREME 

GORIVA I OKSIDANSA ZA SMEŠE GORIVA 

PUTEM NEGATIVNE ELEKTRIFIKACIJE 

(71) KYRYLIUK, Valerii, Podvisotskogo st. 3, fl.57, 

01103 , Kiev , UA; PYVOVARENKO, Yuriii , 

Preobrazenska st.8, fl.39, 03037, Kiev, UA; 

PAVLOVIĆ, Dragoljub , Milana Raspopovića 10, 

11000, Beograd, RS 

(72) KYRYLIUK, Valerii, Podvisotskogo st. 3, fl.57, 

01103, Kiev, UA; PYVOVARENKO, Yuriii , 

Preobrazenska st.8, fl.39, 03037, Kiev, UA; 

PAVLOVIĆ, Dragoljub , Milana Raspopovića 10, 

11000, Beograd, RS 

(74) MIRKOV, Relja, Mišarska 8, 11000 Beograd 

(57) Поступак прелиминарне припреме горива и 

оксиданca за смеше горива путем негативне 

електрификације која се постиже излагањем горива и 

оксиданса извору зрачења. Поступак се односи на 
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негативну електрификацију течног горива и 

оксиданса који се уводе у комору за сагоревање 

мотора са унутрашњим сагоревањем, млазног или 

турбомлазног мотора, као и сваког мотора који ради 

на течно гориво. Негативна електрификација се врши 

на основу феномена фотоелектричног ефекта, 

негативног β-зрачења, као што је зрачење из изотопа, 

те путем електромагнетног поља Земље. Поступак 

негативне електрификације течног горива и 

оксиданса повезан је са процесима предобраде 

горива и може се користити за смањење потрошње 

горива и смањење токсичности издувних гасова у 

моторима који раде на течно гориво, док задржавају 

своју снагу. Суштина проналаска лежи у негативној 

електрификацији горива и оксиданса који улазе у 

комору за сагоревање. 

 

(54) PROCEDURE FOR PRELIMINARY 

PREPARATION OF FUEL AND OXIDANT FOR 

FUEL MIXTURES BY NEGATIVE 

ELECTRIFICATION 

 

(57) The process of preliminary preparation of fuel and 

oxidant for fuel mixtures through negative electrification 

which is achieved by exposing the fuel and oxidant to a 

radiation source. The procedure refers to the negative 

electrification of liquid fuel and oxidant that are 

introduced into the combustion chamber of an internal 

combustion engine, jet or turbojet engine, as well as any 

engine that runs on liquid fuel. Negative electrification is 

performed on the basis of the phenomenon of 

photoelectric effect, negative β-radiation, such as 

radiation from isotopes, and through the Earth's 

electromagnetic field. The process of negative 

electrification of liquid fuel and oxidant is associated 

with fuel pre-treatment processes and can be used to 

reduce fuel consumption and reduce the toxicity of 

exhaust gases in engines running on liquid fuel while 

retaining their power. The essence of the invention lies 

in the negative electrification of fuel and oxidant that 

enter into the combustion chamber. 
 

(51)  F24C 15/20 (2006.01)

 A47B 46/00 (2006.01)

 A47B 77/08 (2006.01) 

(11) 2020/1541 A1 

(21) P-2020/1541 (22) 17.12.2020. 

(54) KUTIJA ZA ASPIRATOR 

(71) JOVANIĆ, Bogdan, Božićna 10/11,  

11221, Beograd, RS 

(72) JOVANIĆ, Bogdan, Božićna 10/11,  

11221, Beograd, RS 

(57) Kutija za aspirator ima za novost da omogući bolju 

eliminaciju mirisa iz kuhinjskog prostora u spoljnu 

sredinu, kao produkt kuvanja ili pečenja, od šporeta do 

aspiratora. Osnov konstrukcije čine dva rama koja su 

simetrično postavljena. Levi ram, koji se sastoji od 

vertikalnog nosača (1) i horizontalnog nosača (2) spojeni 

pod pravim uglom i povezani lučnim nosačem (3). Vrata 

(9) su sa horizontalnim nosačem (2) spojena pomoću 

klizne šarke (31), gde je horizontalni nosač (2) ujedno i 

ležište za šarku (31). Desni ram, koji se sastoji od 

vertikalnog nosača (4) i horizontalnog nosača (5) spojeni 

pod pravim uglom i povezani lučnim nosačem (6). Ova 

dva rama su na prednjem delu spojena sa nosačem (7). 

Vrata (12) su sa horizontalnim nosačem (5) spojena 

pomoću klizne šarke (32), gde je horizontalni nosač (5) 

ujedno i ležište za šarku (32). Tako da se oba sistema 

vrata i šarki mogu slagati kao harmonika. 

  

 
 

(54) ASPIRATOR BOX 

 

(57) The aspirator box has the novelty to enable better 

elimination of odors from the kitchen space to the 

outside environment, as a product of cooking or baking, 

from the stove to the aspirator. The basis of the 

construction consists of two frames that are 

symmetrically placed. The left frame, which consists of a 

vertical girder (1) and a horizontal girder (2) connected 

at right angles and connected by an arched girder (3). 

The door (9) is connected to the horizontal girder (2) 

using a sliding hinge (31), where the horizontal girder 

(2) is also a hinge (31) bearing. The right frame, which 

consists of a vertical girder (4) and a horizontal girder 

(5) connected at right angles and connected by an arched 

girder (6). These two frames are connected to the bracket 

at the front (7). The door (12) is connected to the 

horizontal girder (5) using a sliding hinge (32), where 

the horizontal girder (5) is also a hinge (32) bearing. So 

both door and hinge systems can be stacked like an 

accordion. 
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(51)  F25B 49/00 (2006.01)

 F24F 11/00 (2018.01) 
(11) 2020/1457 A1 

(21) P-2020/1457 (22) 01.12.2020. 

(54) POSTUPAK OPTIMIZACIJE RASHLADNOG 

KOMPRESORA POMOĆU SIMULACIJE RADA 

ELEKTROMOTORA KOMPRESORA I VENTILA 

KOMPRESORA U SKLOPU RADA AGREGATNIH 

JEDINICA 

(71) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050, 

Beograd, RS; STANKOVIĆ, Srboljub, Vidovdanska 1/2, 

35230, Ćuprija, RS 

(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050, 

Beograd, RS; STANKOVIĆ, Srboljub, Vidovdanska 1/2, 

35230, Ćuprija, RS 

(57) Postupak optimizacije rada rashladnih kompresora 

pomoću simulacije rada elektromotora kompresora i 

ventila kompresora u sklopu rada agregatiranih jedinica, 

se sastoji iz tri faze:matematička simulacija rada 

kompresora, uticaj ugrađenog elektromotora kompresora 

na rad kompresora i uticaj geometrijskih karakteristika 

ventila na rad kompresora. Novina pronalaska je u 

primeni druge i treće faze postupka. Iz postupka 

proističe da je neophodno ventile konstruktivno 

prilagođavati odgovarajućim elektromotorima tj. 

režimima rada rashladnih agregata. 

  

 
 

(54) THE METHOD FOR OPTIMIZING 

REFRIGERATION COMPRESSOR BY SIMULATING 

THE OPERATION OF COMPRESSOR ELECTRIC 

MOTOR AND COMPRESSOR VALVES AS PART OF 

THE AGGREGATE UNITS OPERATION 

 

(57) The method for optimizing the operation of 

refrigeration compressors by simulating the operation of 

electric compressor motor and compressor valves within 

the operation of aggregate units, consists of three phases: 

mathematical simulation of compressor operation, the 

influence of the built-in electric motor of the compressor 

on the operation of the compressor and the influence of 

the geometric characteristics of the valve on the 

operation of the compressor. The novelty of the 

invention is implementation of the second and third 

phases of the method. It is necessary to constructively 

adopt the valves to correspond to the electric motor, ie. 

operating modes of refrigeration units. 
 

(51)  F25B 49/00 (2006.01)

 G06F 1/20 (2006.01) 
(11) 2020/1458 A1 

(21) P-2020/1458 (22) 01.12.2020. 

(54) POSTUPAK ANALIZE PONAŠANJA 

RASHLADNOG UREĐAJA PRI PROMENLJIVIM 

OPTEREĆENJIMA 

(71) STANKOVIĆ, Srboljub, Vidovdanska 1/2, 35230, 

Ćuprija, RS; GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 

11050, Beograd, RS 

(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050, 

Beograd, RS; STANKOVIĆ, Srboljub, Vidovdanska 1/2, 

35230, Ćuprija, RS 

(57) Postupak analize ponašanja rashladnog uređaja pri 

promenljivim opterećenjima se sastoji iz sledećih faza: faza 

(1), matematička simulacija rada uređaja u celini i 

komponenti uređaja; faza (1.1), razmatranje karakteristika 

pojedinih komponenti uređaja za određene radne uslove; faza 

(1.2), dobijanje radnih karakteristika uređaja u celini i faza 

(2), eksperimentalna analiza ponašanja uređaja pri 

promenljivim opterećenjima. Osnovna novina rešenja je u 

praktičnoj primeni faza (1,1.1 i 1.2). 

  

 
 

(54) METHOD OF ANALYZING THE BEHAVIOR 

OF A REFRIGERATION DEVICE UNDER 

VARIABLE LOADS  

 

(57) Method of analyzing the behavior of a refrigeration 

device under variable loads consists of step (1) of 

mathematical simulation of device operation process as a 

whole and device components; step (1.1) of 

consideration of the characteristics of individual 

components of the device for certain operating 

conditions; step (1.2) to obtaining the operating features 

of the device and step (2) of experimental analysis of 

device behavior under variable loads. The novelty of the 

invention is implementation of steps (1, 1.1,1.2). 
 

(51)  G06F 3/00 (2006.01) (11) 2022/0401 A2 

(21) P-2022/0401 (22) 29.04.2022. 

(54) ELEKTRO I ELEKTROMAGNETNI STIMULATOR 

LJUDSKIH MIŠIĆA BIOSTIMULATIVNIM 

IMPULSIMA SA BEŽIČNIM PANIK TASTEROM 

(71) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010, Beograd, RS 

(72) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010, Beograd, RS 

(57) Elektro i elektromagnetni stimulator ljudskih mišića 

biostimulativnim impulsima sa panik tasterom sadrži N 

izlazna kanala sa N specijalnih elektroda od 

provodljivog silikona, smeštenih u kućištu pultu, u 

kućištu na terapijskom stolu, Od N izlazna kanala, 

zavisno od programa moguć je asinhroni rad N/2 plus 

N/2 kanala, što znači da je moguće kontrahovati 

naizmenično prvo jednu grupu od N/2 mišića, a zatim 

dok su oni na relaksu, kontrahovati sledeću grupu od N/2 

mišića i tako naizmenično. Ovo se postiže asinhronim 

radom drajvera na izlazu elektrostimulatora. Sastavljen 

je od softvera i hardvera modula programatora sa 
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displejem osetljivim na dodir na kojem se bira program 

rada, zatim od analogne matične ploče koja preko 

razdvojnog ulaznog kola, nakon prijema signala iz 

programatora u uobličavaču, generiše četvrtaste impulse 

male dužine trajanja, promenljive periode ponavljanja, 

zavisno od izabranog programa, zatim ih obrađuje u 

kolima za slanje povorki impulsa u paketima, 

promenljivih dužina trajanja i paketa impulsa i pauza, 

kojima se kasnije vrši kontrakcija ljudskih mišića.  

  

 
 

(54) ELECTRO AND ELECTROMAGNETIC STIMULATOR 

OF HUMAN MUSCLES USING BIOSTIMULATING 

IMPULSES WITH WIRELESS PANIC BUTTON 

 

(57) Electro and electromagnetic stimulator of human 

muscles with biostimulating pulses with panic button 

contains N output channels with N special conductive 

silicone electrodes, located in the counter case, in the housing 

on the therapy table, From N output channels, depending on 

the program asynchronous operation possible N / 2 plus N / 2 

channels, which means that it is possible to contract one 

group of N / 2 muscles alternately, and then while they are 

relaxing, to contract the next group of N / 2 muscles and so 

on alternately. This is achieved by asynchronous operation of 

the driver at the output of the pacemaker. It consists of 

software and hardware of the programmer module with a 

touch screen on which the work program is selected, then an 

analog motherboard that generates square pulses of short 

duration, variable repetition periods via a separate input 

circuit, after receiving signals from the programmer in the 

shaper. depending on the selected program, it then processes 

them in the car to send impulse processions in packets, 

variable duration durations and impulse packets and pauses, 

which are later used to contract human muscles. 
 

(51)  G06Q 10/06 (2012.01)

 G06F 40/20 (2020.01)

 G06F 40/30 (2020.01) 

(11) 2022/0161 A2 

(21) P-2022/0161 (22) 18.02.2022. 

(54) METOD I SISTEM ZA PREPORUČIVANJE 

SADRŽAJA BAZIRAN NA NESTRUKTURIRANOM 

TEKSTU, STRUKTURIRANIM PODACIMA I 

INTERAKCIJAMA KORISNIKA SA 

SADRŽAJIMA 

(71) INFOSTUD 3 DOO, Vladimira Nazora 7,  

24000, Subotica, RS 

(72) OSTROGONAC, Stevan, Peščarina 135, 24000, 

Subotica, RS; SANTRAČ, Boris, Nikšićka 14, 24000, 

Subotica, RS; RAC, Tibor, Maršala Tita 145, 24300, 

Bačka Topola, RS; RASTOVIĆ, Borko, Blaška Rajića 

3/15, 24000, Subotica, RS 

(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,  

11160 Beograd 

(57) Softverski sistem za preporučivanje sadržaja - 

Recommender Systems, koji karakteriše kombinovanje 

dva poznata načina filtriranja, sadržajno i kolaborativno, 

sa trećim filtriranjem - na osnovu nestrukturiranog 

teksta, pri čemu se tekst koristi u celosti, nasuprot 

izdvajanju ključnih reči ili automatskoj klasifikaciji 

tekstova prema temama. Filtriranje sadržaja na osnovu 

nestrukturiranog teksta se vrši korišćenjem kombinacije 

dva modela za izvođenje vektorskih reprezentacija teksta 

- za retku i kompaktnu reprezentaciju. Na ovaj način se 

veoma precizno određuje međusobna sličnost tekstova u 

sistemu, a samim tim i relevantnost pojedinačnih 

sadržaja za konkretnog krajnjeg korisnika sistema, kojeg 

predstavlja skup sadržaja sa kojima je taj korisnik ranije 

ostvario interakcije. 

  

 
 

(54) METHOD AND SYSTEM FOR 

RECOMMENDING CONTENT BASED ON 

UNSTRUCTURED TEXT, STRUCTURED DATA 

AND USER INTERACTIONS WITH CONTENTS 

 

(57) A software system for recommending content that 

recommends combining two known filtering methods - 

content and collaborative with a third filtering - based on 

unstructured text, using the text in its entirety, as 

opposed to extracting keywords or automatically 

classifying texts by topic. Content filtering based on 

unstructured text is performed using a combination of 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/6 

Intellectual Property Gazette  2022/6 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

15 

two models for performing vector representations of text 

- for sparse and compact representation. In this way, the 

mutual similarity of texts in the system is determined 

very precisely, and thus the relevance of individual 

content for a specific end user of the system, which is a 

set of content with which that user has previously 

interacted. 
 

(51)  G06Q 50/02 (2012.01)

 G06F 16/00 (2019.01) 
(11) 2020/1594 A1 

(21) P-2020/1594 (22) 29.12.2020. 

(54) RAČUNARSKI ALAT ZA PRORAČUNE U 

RUDARSTVU I PETROHEMIJSKOJ INDUSTRIJI 

(71) NAUČNO-TEHNOLOŠKI CENTAR NIS - 

NAFTAGAS DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 12, 21000, 

Novi Sad, RS 

(72) NAUGOLJNOV, Mikhail , Klare Cetkin 14, 11000, 

Beograd, RS; PAVLOV, Dušan , 29. Novembra 14, Dolovo, RS 

(57) Računarski alat za proračune u rudarstvu i 

petrohemijskoj industriji ima za objedinjen pristup 

proračunskim aplikacijama koje koriste naftni inženjeri. 

Alat omogućava pronalaženje odgovarajuće proračunske 

aplikacije radi obavljanja željenog proračuna putem 

grafičkog korisničkog interfejsa, unos (1) traženih 

podataka, obavljanje (2) proračuna i prikazivanje (3) 

rezultata automatskim alatima za izvođenje proračuna. 

Primenom alata se objedinjuju podaci i formule u cilju 

efikasnijeg obavljanja proračuna i smanjenja grešaka u 

radu. Alat omogućava vršenje proračuna protoka 

bušotine, proračun prognoze proizvodnje, proračun za 

analizu proizvodnje, kalkulator gasa, proračun PVT 

korelacija, proračun relativnih propusnosti, konstrukcija 

statističkih raspodela i napredni konvertor jedinica. 

  

 
 

(54) COMPUTER TOOL FOR CALCULATIONS IN 

MINING AND PETROCHEMICAL INDUSTRY 

 

(57) Computer tool for calculations in mining and 

petrochemical industry has for unified access to 

computational applications used by petroleum engineers. 

The tool allows finding the appropriate computational 

application to perform the requested calculation through 

a graphical user interface, input (1) of requested data, 

performing (2) calculation and display (3) results by 

automatic calculation tools. With tools application, data 

and formulas are combined in order to perform 

calculations more efficiently and reduce errors in work. 

The tool allows you to perform well flow calculations, 

production forecast, production forecast analysis, gas 

calculator, PVT correlation calculation, relative porosity 

calculation, construction of statistical distributions and 

advanced unit converter. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  B65H 23/038 (2006.01)

 B29D 30/00 (2006.01)

 B29D 30/44 (2006.01)

 B65H 43/00 (2006.01)

 B65H 43/02 (2006.01) 

(21) P-2021/0865 

(13) A3 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.05.2022. - 15.06.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/0768 промењена је у METAL 

SHREDDER HUNGARY Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, Hegymester utca 62, 9012, Győr, HU; 

 

 

Промена лиценца 

 

За пријаву патента П-2021/0768 уписана је 

лиценца на METAL SHREDDER DOO, Topoljski put 

3, 21220 Bečej, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01H 1/06 (2006.01)

 C12N 5/00 (2006.01)

 C12N 15/00 (2006.01)

 C12N 15/82 (2006.01) 

(11) 63188 B1 

(21) P-2022/0373 (22) 14.03.2014. 

(30) US  15.03.2013.  201361801320 P 

(86) WO 14.03.2014.   PCT/US2014/029621 

(87) WO 18.09.2014.   WO 2014/144987 

(96) 14.03.2014.   14763072.7 

(97) 02.03.2022.   EP2966984 B   2022/09   EN 

(54) CILJANA GENSKA MODIFIKACIJA 

PRIMENOM POPRAVKE GENA POSREDOVANE 

OLIGONUKLEOTIDOM 

TARGETED GENE MODIFICATION USING 

OLIGONUCLEOTIDE-MEDIATED GENE REPAIR 

(73) CIBUS US LLC, 6455 Nancy Ridge Drive, San 

Diego, CA 92121, US; CIBUS EUROPE B.V., 

Ceresstraat 13, 4811 CA Breda, NL 

(72) BEETHAM, Peter, R., 7101 Tanager Drive, 

Carlsbad, CA 92011-5035, US; GOCAL, Gregory, F.W., 

13737 Bassmore Drive, San Diego, CA 92129, US; 

SCHOPKE, Christian, , Vista, CA 92081, US; SAUER, 

Noel, Joy, 359 La Purisma Way, Oceanside, CA 92057, 

US; PEARCE, James, , La Jolla, CA 92037, US; 

SEGAMI, Rosa, E., 408 Bear Valley Parkway, 

Escondido, CA 92025, US; MOZORUK, Jerry, , San 

Marcos, CA 92073, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01H 5/00 (2018.01)

 C07K 14/195 (2006.01)

 C12N 9/02 (2006.01)

 C12N 15/82 (2006.01) 

(11) 63232 B1 

(21) P-2022/0485 (22) 30.09.2015. 

(30) US  15.10.2014.  201462064343 P 

(86) WO 30.09.2015.   PCT/US2015/053123 

(87) WO 21.04.2016.   WO 2016/060843 

(96) 30.09.2015.   15850754.1 

(97) 09.03.2022.   EP3206481 B   2022/10   EN 

(54) GENI TOLERANCIJE NA HERBICIDE I 

METODE NJIHOVE UPOTREBE 

HERBICIDE TOLERANCE GENES AND METHODS 

OF USE THEREOF 

(73) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 

Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US 

(72) ELLIS, Christine, M., 800 North Lindbergh Blvd., 

St. Louis, MO 63167, US; EVDOKIMOV, Artem, G., 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US; 

FENG, Paul, C.,C., 800 North Lindbergh Blvd., St. 

Louis, MO 63167, US; FU, Xiaoran, 800 North 

Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US; LARUE, 

Clayton, T., 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 

63167, US; NAGEOTTE, Jeffrey, R., 800 North 

Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US; READ, 

Andrew, C., 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 

63167, US; SHI, Lei, 800 North Lindbergh Blvd., St. 

Louis, MO 63167, US; WOLLACOTT, Andrew, M., 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US 

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

(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C07K 14/705 (2006.01) 
(11) 63220 B1 

(21) P-2022/0473 (22) 26.10.2012. 

(30) US  28.10.2011.  201161552584 P 

(96) 26.10.2012.   19189533.3 

(97) 23.02.2022.   EP3590332 B   2022/08   EN 

(54) GENETSKI MODIFIKOVANI MIŠEVI SA 

EKSPRESIJOM HIMERNIH MOLEKULA KLASE 

II GLAVNOG KOMPLEKSA 

HISTOKOMPATIBILNOSTI (MHC) 

GENETICALLY MODIFIED MICE EXPRESSING 

CHIMERIC MAJOR HISTOCOMPATIBILITY 

COMPLEX (MHC) II MOLECULES 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

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

(72) MACDONALD, Lynn, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, NY 10591, US; MURPHY, Andrew, J., c/o 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill 

River Road, Tarrytown, NY 10591, US; TU, Naxin, c/o 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill 

River Road, Tarrytown, NY 10591, US; GURER, 

Cagan, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US; 

VORONINA, Vera, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 

US; STEVENS, Sean, 12848 Caminito De Las Olas, Del 

Mar, CA 92014, US 

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

(51)  A01N 25/04 (2006.01)

 A01N 25/00 (2006.01)

 A01N 31/16 (2006.01)

 A01N 35/02 (2006.01) 

(11) 63248 B1 

(21) P-2022/0513 (22) 19.04.2016. 

(86) WO 19.04.2016.   PCT/PL2016/000043 

(87) WO 26.10.2017.   WO 2017/183998 

(96) 19.04.2016.   16725251.9 

(97) 02.03.2022.   EP3445168 B   2022/09   EN 
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(54) KOMPOZICIJA ZA PRIVLAČENJE I 

SMIRIVANJE PČELA I NJENA UPOTREBA U 

POLJOPRIVREDI, VRTLARSTVU I 

PČELARSTVU 

BEES ATTRACTING AND BEE TRANQUILIZING 

COMPOSITION AND  THEIR USE IN 

AGRICULTURE, HORTICULTURE AND 

APICULTURE 

(73) ICB PHARMA SPÓLKA JAWNA, Tomasz 

Swietoslawski, Pawel Swietoslawski, ul. 

Mozdzierzowców 6a, 43-602 Jaworzno, PL 

(72) SWIETOSLAWSKI, Janusz, Ul. Stroma 17, 43-600 

Jaworzno, PL; WIECZOREK, Wojciech, Ul. Agrestowa 

6a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, PL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 43/54 (2006.01)

 A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 43/653 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01)

 C07C 229/08 (2006.01) 

(11) 63183 B1 

(21) P-2022/0426 (22) 02.05.2018. 

(30) US  02.05.2017.  201762500186 P 

(86) WO 02.05.2018.   PCT/US2018/030560 

(87) WO 08.11.2018.   WO 2018/204437 

(96) 02.05.2018.   18794937.5 

(97) 02.03.2022.   EP3618625 B   2022/09   EN 

(54) SINERGISTIČKE SMEŠE ZA SUZBIJANJE 

GLJIVICA U POVRĆU 

SYNERGISTIC MIXTURES FOR FUNGAL 

CONTROL IN VEGETABLES 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) YAO, Chenglin, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, IN 46268, US; MATHIESON, John, T., 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US 

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

11070 Beograd 
 

(51)  A23G 1/32 (2006.01)

 A23D 9/02 (2006.01)

 A23D 9/04 (2006.01)

 A23G 1/30 (2006.01)

 A23G 1/36 (2006.01)

 A23G 1/56 (2006.01)

 A23G 3/34 (2006.01)

 A23G 3/54 (2006.01)

 A23G 9/48 (2006.01)

 C11B 1/00 (2006.01)

 C11C 3/10 (2006.01) 

(11) 63216 B1 

(21) P-2022/0434 (22) 26.08.2015. 

(30) SE  29.08.2014.  1451005 

(86) WO 26.08.2015.   PCT/SE2015/050904 

(87) WO 03.03.2016.   WO 2016/032392 

(96) 26.08.2015.   15835769.9 

(97) 06.04.2022.   EP3185692 B   2022/14   EN 

(54) KOMPOZICIJA JESTIVE MASTI 

EDIBLE FAT COMPOSITION 

(73) AAK AB (PUBL), Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, SE 

(72) JUUL, Bjarne, Ravnholtvej 101, DK-8310 

Tranbjerg J, DK 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A47B 51/00 (2006.01)

 A47B 61/00 (2006.01)

 B66B 9/00 (2006.01) 

(11) 63267 B1 

(21) P-2022/0523 (22) 06.04.2018. 

(30) GB  06.04.2017.  201705581 

(86) WO 06.04.2018.   PCT/IB2018/052400 

(87) WO 11.10.2018.   WO 2018/185721 

(96) 06.04.2018.   18733936.1 

(97) 09.03.2022.   EP3606379 B   2022/10   EN 

(54) GARDEROBNI UREĐAJ 

A WARDROBE APPARATUS 

(73) LOFTROBE LTD., 15 Terracotta Way, Liphook, 

Hampshire GU30 7WL, GB 

(72) EAMES, James Alen, 57 Inwood Road, Liss, 

Hampshire GU33 7LY, GB 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A47G 21/18 (2006.01)

 A47G 21/14 (2006.01) 
(11) 63213 B1 

(21) P-2022/0463 (22) 06.03.2020. 

(30) IT  06.03.2019.  201900003245 

IT  24.04.2019.  201900006310 
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Jersey 08903, US; GANDHI, Rajesh, B., c/o Bristol-

Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New 

Brunswick, NJ 08903, US; NERURKAR, Manoj, 601B 

Devare House, Bhavanishankar Road, Dadar, Mumbai 

400028, IN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B42D 25/405 (2014.01)

 B42D 25/29 (2014.01)

 B42D 25/355 (2014.01)

 B42D 25/40 (2014.01)

 B42D 25/415 (2014.01)

 B42D 25/43 (2014.01)

 B42D 25/445 (2014.01)

 B42D 25/45 (2014.01) 

(11) 58357 B2 

(21) P-2019/0222 (22) 28.11.2014. 

(30) DE  29.11.2013.  102013113283 

(86) WO 28.11.2014.   PCT/EP2014/075928 

(87) WO 04.06.2015.   WO 2015/079017 

(96) 28.11.2014.   14805273.1 

(97) 19.12.2018.   EP3074239 B   2018/51   DE 

(54) VIŠESLOJNO TELO KAO SIGURNOSNI 

ELEMENT I POSTUPAK ZA NJEGOVU IZRADU 

MULTI-LAYER BODY AS SECURITY ELEMENT 

AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 

(73)  LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG, 

Schwabacher Strasse 482, 90763 Fürth, DE; OVD 

KINEGRAM AG, Zählerweg 11, 6300 Zug, CH 

(72) STAUB, René, Hofmatt 24, CH-6332 Hagendorn, 

CH; BREHM, Ludwig, Vogtlandstrasse 16, 91325 

Adelsdorf, DE; KRÄMER, Patrick, Am Hohlweg 1, 

91207 Lauf, DE; SPIESS, Rouven, Schulweg 10, CH-

6415 Arth, CH; FÖRSTER, Karin, Nürnberger Str. 15a, 

90574 Roßtal, DE 

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

(51)  C07K 14/725 (2006.01)

 A61K 35/26 (2015.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07K 14/47 (2006.01) 

(11) 58627 B2 

(21) P-2019/0361 (22) 30.03.2015. 

(30) WO  01.04.2014.  PCT/EP2014/000868 

WO  24.10.2014.  PCT/EP2014/072864 

(86) WO 30.03.2015.   PCT/EP2015/056899 

(87) WO 08.10.2015.   WO 2015/150327 

(96) 30.03.2015.   15712657.4 

(97) 16.01.2019.   EP3126381 B   2019/03   EN 

(54) KLAUDIN-6-SPECIFIČNI IMUNO 

RECEPTORI I T-ĆELIJSKI EPITOPI 

CLAUDIN-6-SPECIFIC IMMUNORECEPTORS AND 

T CELL EPITOPES 

(73) BIONTECH CELL&GENE THERAPIES GMBH, 

An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE; TRON - 

TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER 

UNIVERSITÄTSMEDIZIN DER JOHANNES 

GUTENBERG- UNIVERSITÄT MAINZ 

GEMEINNÜTZIGE GMBH, Freiligrathstrasse 12, 

55131 Mainz, DE; GANYMED PHARMACEUTICALS 

GMBH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE 

(72) SAHIN, Ugur, Philipp von Zabernplatz 1, 55116 

Mainz, DE; TÜRECI, Özlem, Philipp von Zabernplatz 1, 

55116 Mainz, DE; SIMON, Petra, Silvanerstrasse 33A, 

55129 Mainz, DE; OMOKOKO, Tana, Franz-Werfel-

Str. 20, 55116 Mainz, DE; HOFF, Holger, Tieckstrasse 

22, 10115 Berlin, DE; VOSS, Ralf-Holger, Lotharstrasse 

32, 55218 Ingelheim, DE; BREITKREUZ, Andrea, 

Trifelsstrasse 47, 67551 Worms, DE; HOBOHM, 

Kathleen, Johann Straussstrasse 18, 65779 Kelkheim i. 

Ts., DE; MROZ, Karolina, Anna, Zietenring 3, 65195 

Wiesbaden, DE 

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

11070 Beograd 
 

(51)  C07K 16/22 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61P 19/00 (2006.01) 

(11) 58188 B2 

(21) P-2018/1438 (22) 20.03.2014. 

(30) US  20.03.2013.  201361803647 P 
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US  09.09.2013.  201361875399 P 

US  26.09.2013.  201361883151 P 

(86) WO 20.03.2014.   PCT/US2014/031279 

(87) WO 25.09.2014.   WO 2014/153435 

(96) 20.03.2014.   14717386.8 

(97) 29.08.2018.   EP2976359 B   2018/35   EN 

(54) POSTUPCI ZA TRETIRANJE 

OSTEOGENEZE IMPERFEKTA 

METHODS FOR TREATING OSTEOGENESIS 

IMPERFECTA 

(73) GENZYME CORPORATION, 50 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US; BAYLOR COLLEGE OF 

MEDICINE, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030, US 

(72) LEE, Brendan, Baylor College of Medicine, One 

Baylor Plaza Room R814, Houston, TX 77030, US; 

SAMPATH, Kuber, T., 98 Pamela Drive, Holliston, MA 

01746, US 

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

(51)  C12Q 1/68 (2006.01)

 G01N 33/574 (2006.01) 
(11) 53265 B2 

(21) P-2014/0187 (22) 11.03.2008. 

(30) US  13.03.2007.  906943 P 

(86) WO 11.03.2008.   PCT/US2008/003312 

(87) WO 18.09.2008.   WO 2008/112269 

(96) 11.03.2008.   08742061.8 

(97) 22.01.2014.   EP2121989 B   2014/04   EN 

(54) K-RAS MUTACIJE I TERAPIJA ANTI-EGFR 

ANTITELOM 

K-RAS MUTATIONS AND ANTI-EGFR ANTIBODY 

THERAPY 

(73) AMGEN INC, One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, CA 91320-1799, US 

(72) FREEMAN, Daniel, 942 Grayrock Street, Newbury 

Park, CA 91320, US; JUAN, Todd, 4629 Calle San Juan, 

Newbury Park, CA 91320, US; RADINSKY, Robert, 

3574 Lang Ranch Parkway, Thousand Oaks,  

CA 91362, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.05.2022. - 15.06.2022. године: 

 

Патент број 50232 чији је носилац ELLIS 

ENTERPRISES EAST DOO, Булевар краља 

Александра 28, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 16.05.2022. године. 

 

Патент број 50353 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO.KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE, 

престао је да важи дана 28.05.2022. године. 

 

Патент број 50441 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & 

CO.KG., Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE, 

престао је да важи дана 09.06.2022. године. 

 

Патент број 50713 чији је носилац 

Cheplapharm Arzneimittel GmbH., Ziegelhof 24, , 

17489 Greifswald, DE, престао је да важи дана 

30.05.2022. године. 

 

Патент број 52144 чији је носилац PFIZER 

PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT 

06340, US, престао је да важи дана 30.05.2022. 

године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 

16.11.2021. - 15.12.2021. године: 

 

Патент број 50587 чији је носилац Kufner Holding 

GmbH, Baierbrunner Strasse 39, 81379 Munich, DE, 

престао је да важи дана 24.11.2021. године. 

 

Патент број 52018 чији је носилац DUKIĆ, 

Snežana, Medakovićeva 85, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 22.11.2021. године. 

 

Патент број 52105 чији је носилац EGIS 

GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Keresztúri út 30-38, 1106 

Budapest, HU, престао је да важи дана 28.11.2021. 

године. 

 

Патент број 52536 чији је носилац KUDOS 

PHARMACEUTICALS LTD, 15 Stanhope Gate, 

London W1K ILN, GB, престао је да важи дана 

21.11.2021. године. 

Патент број 53083 чији је носилац PROTEON 

THERAPEUTICS, INC., 200 West Street, Waltham, 

MA 02451, US, престао је да важи дана 05.12.2021. 

године. 

 

Патент број 54070 чији је носилац ARRAY 

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

80301, US, престао је да важи дана 14.12.2021. 

године. 

 

Патент број 54111 чији је носилац 

GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A., Chemin de 

la Combeta, 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, CH, престао 

је да важи дана 18.11.2021. године. 

 

Патент број 54210 чији је носилац H. 

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

престао је да важи дана 19.11.2021. године. 

 

Патент број 54289 чији је носилац ABBVIE 

BAHAMAS LTD., Sassoon House, Shirley Street & 

Victoria Avenue, New Providence, Nassau, BS, престао 

је да важи дана 23.11.2021. године. 

 

Патент број 54859 чији је носилац 

PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH, 

Turmstraße 44, 4031 Linz, AT, престао је да важи дана 

08.12.2021. године. 

 

Патент број 55176 чији је носилац ABBVIE 

INC., 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, US, престао је да важи дана 05.12.2021. 

године. 

 

Патент број 55356 чији је носилац 

THERMOWATT S.P.A., 21, Via San Giovanni Battista, 

60011 Arcevia (Ancona), IT, престао је да важи дана 

01.12.2021. године. 

 

Патент број 55545 чији је носилац ABBVIE 

IRELAND UNLIMITED COMPANY, 70 Sir John 

Rogersonˈs Quay, Dublin 2, IE, престао је да важи 

дана 23.11.2021. године. 

 

Патент број 55602 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 26/A, 43100 

Parma, IT, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Патент број 55982 чији је носилац PROTEON 

THERAPEUTICS, INC., 200 West Street, Waltham, 
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MA 02451, US, престао је да важи дана 05.12.2021. 

године. 

 

Патент број 56130 чији је носилац 

LANTHIOPEP B.V., Rozenburglaan 13B, 9727 DL 

Groningen, NL, престао је да важи дана 23.11.2021. 

године. 

 

Патент број 56213 чији је носилац ENEVO 

OY, Linnoitustie 6, 02600 Espoo, FI, престао је да 

важи дана 26.11.2021. године. 

 

Патент број 56440 чији је носилац STEPS 

HOLDING B.V., Oranjestraat 47-49, 5091 BK Oost 

West en Middelbeers, NL, престао је да важи дана 

27.11.2021. године. 

 

Патент број 56746 чији је носилац MERCK 

PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293 

Darmstadt, DE, престао је да важи дана 04.12.2021. 

године. 

 

Патент број 56768 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de Verdun, 

92284 Suresnes, FR, престао је да важи дана 

05.12.2021. године. 

 

Патент број 56933 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de Verdun, 

92284 Suresnes, FR, престао је да важи дана 

05.12.2021. године. 

 

Патент број 57100 чији је носилац SAIC 

MOTOR CORPORATION LTD., Rm. 509 Bldg. 1 No. 

563 Song Tao Road Zhangjinag Hi-Tech Park, Shanghai 

201203, CN, престао је да важи дана 29.11.2021. 

године. 

 

Патент број 57163 чији је носилац SAIC 

MOTOR CORPORATION LTD., Rm. 509 Bldg. 1 No. 

563 Song Tao Road Zhangjinag Hi-Tech Park, Shanghai 

201203, CN, престао је да важи дана 01.12.2021. 

године. 

 

Патент број 57232 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 26/A, 43100 

Parma, IT, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Патент број 57392 чији је носилац MESSER 

AUSTRIA GMBH, Industriestrasse 5, 2352 

Gumpoldskirchen, AT; MESSER SLOVENIJA D.O.O., 

Jugova 20, 2342 Ruse, SI, престао је да важи дана 

16.11.2021. године. 

 

 

Патент број 57502 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 

22.11.2021. године. 

 

Патент број 57698 чији је носилац RIEPMA, 

Klaas, Alouis, Wehryweg 27, 6301 GA Valkenburg, NL, 

престао је да важи дана 29.11.2021. године. 

 

Патент број 57779 чији је носилац MERIAL, 

INC., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30096, US, 

престао је да важи дана 20.11.2021. године. 

 

Патент број 58001 чији је носилац CARE 

BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, 

Schwindgasse 7/6, 1040 Wien, AT, престао је да важи 

дана 30.11.2021. године. 

 

Патент број 58210 чији је носилац 

CERÁMICA MALPESA, S.A., Ctra. N-IV, Km.303, 

23730 Villanueva de la Reina, ES, престао је да важи 

дана 18.11.2021. године. 

 

Патент број 58422 чији је носилац THE 

CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION, 

55 Shattuck Street, Boston, MA 02115, US, престао је 

да важи дана 26.11.2021. године. 

 

Патент број 58539 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE LLC, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, DE 19808, US, престао је да важи дана 

23.11.2021. године. 

 

Патент број 59791 чији је носилац NUTEK, 

S.A. DE C.V., 7 Norte No. 416, Tehuacán Centro, 75700 

Tehuacán, Puebla, MX, престао је да важи дана 

22.11.2021. године. 

 

Патент број 59888 чији је носилац INSTAR 

TECHNOLOGIES A.S., nám. Tomáse Bati 419, 391 02 

Sezimovo Ústí, CZ, престао је да важи дана 

13.12.2021. године. 

 

Патент број 60179 чији је носилац PETROVIĆ, 

Predrag, B., Gospodar Jovanova 6/3, 32000 Čačak, RS; 

PAVLOVIĆ, Vladimir, Bulevar Zorana Đinđića 123v, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

28.11.2021. године. 

 

Патент број 60843 чији је носилац ADINOR, 

S.L., C/ Pico de los Conejos n° 2, 47003 Santovenia de 

Pisuerga (Valladolid), ES, престао је да важи дана 

19.11.2021. године. 

 

Патент број 60864 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A, 43122 
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Parma, IT, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Патент број 60866 чији је носилац AZIENDE 

CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 

A.C.R.A.F. S.P.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, IT, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Патент број 61296 чији је носилац GENZYME 

CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, US, престао је да важи дана 11.12.2021. 

године. 

Патент број 61671 чији је носилац PBU (UK) 

LTD., 1 Hutton House, Sedgefield Station, Sedgefield, 

Stockton on Tees, Cleveland TS21 2EP, GB, престао је 

да важи дана 16.11.2021. године. 

 

Патент број 56499 чији је носилац  MOREX 

DEVELOPMENT PARTNERS LLP, 63 St. James's 

Street, London, SW1A 1LY GB,  престао је да важи 

23.11.2021. године 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.05.2022. - 15.06.2022. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53587 промењена је у ALLERGAN 

PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED, 

Clonshaugh Business & Technology Park , Coolock, 

D17 E400, Dublin, IE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58357 промењена је у OVD KINEGRAM AG, 

Zählerweg 11, 6300 Zug, CHand LEONHARD KURZ 

STIFTUNG & CO. KG, Schwabacher Strasse 482, 

90763 Fürth, DE; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 53587 извршен је пренос на 

ALLERGAN THERAPEUTICS LLC, 5 Giralda Farms, 

Madison, New Jersey, 07940, US; 

За патент бр. 54989 извршен је пренос на 

AIC246 GMBH & CO. KG, Friedrich-Ebert-Strasse 475, 

42117 Wuppertal, DE; 

 

За патент бр. 54990 извршен је пренос на 

AIC246 GMBH & CO. KG, Friedrich-Ebert-Strasse 475, 

42117 Wuppertal, DE; 

 

За патент бр. 58882 извршен је пренос на 

AIC246 GMBH & CO. KG, Friedrich-Ebert-Strasse 475, 

42117 Wuppertal, DE; 

 

За патент бр. 59157 извршен је пренос на 

AIC246 GMBH & CO. KG, Friedrich-Ebert-Strasse 475, 

42117 Wuppertal, DE; 

 

За патент бр. 62399 извршен је пренос на DGI 

GROUP, LLC, 400 Candlewood Commons, Howell, NJ 

07731, US; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2022/0002 (11) 2022/0002 

(22) 20.5.2022. (13) I1 

(71) MERCK PATENT GMBH, Frankfurter Stasse 250, 

64293, Darmstadt, DE 

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

11000 Beograd, RS 

(68) 61033 

(54) ANTITELA NA PD-L1 I NJIHOVA UPOTREBA 

(92) 515-01-04732-20-001  22/12/2022  RS 

(95) AVELUMAB  

 

(21) SDZ-2022/0003 (11) 2022/0003 

(22) 30.5.2022. (13) I1 

(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH; PTC 

THERAPEUTICS, INC., 100 Corporate Court, South 

Plainfield, NJ 07080, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 

(68) 59718 

(54) JEDINJENJA ZA LEČENJE SPINALNE 

MIŠIĆNE ATROFIJE 

(92) 515-01-02480-21-001  26/01/2022  RS 

(95) RISDIPLAM 

 

(21) SDZ-2022/0004 (11) 2022/0004 

(22) 7.6.2022. (13) I1 

(71) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 , 

Bagsværd, DK 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 56998 

(54) ČVRSTE KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE 

AGONIST GLP-1 I SO N-(8-(2-

HIDROKSIBENZOIL)AMINO)KAPRILNE KISELINE 

(92) 515-01-02194-21-001  11/05/2022  RS; 515-01-

02195-21-001  11/05/2022  RS and 515-01-02196-21-

001  11/05/2022  RS 

(95) SEMAGLUTID 
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie 
 

(21) SDZ-2015/0002 

(22) 8.1.2015. 

(71) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond 

Aron, 92160 Antony, FR 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 

(68) 50769 

(54) ANTITUMORSKA KOMBINACIJA KOJA 

SADRŽI VEGF-ZAMKU I 5FU ILI JEDAN OD 

NJEGOVIH DERIVATA 

(92) 515-01-06368-13-001  11/07/2014  RS and 515-01-

06369-13-001  11/07/2014  RS 

(95) AFLIBERCEPT U KOMBINACIJI SA 5-

FLUOROURACILOM 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01G 13/00 (2006.01)

 A01G 7/06 (2006.01) 
(11) 1761 U1 

(21) MP-2022/0020 (22) 14.02.2022. 

(54) NAPRAVA SA PIRAMIDALNOM INJEKTORSKOM 

IGLOM ZA EFEKTIVNO UBRIZGAVANJE 

PESTICIDA U STABLA DRVEĆA 

DEVICE WITH PYRAMIDAL INJECTION NEEDLE 

FOR EFFECTIVE INJECTION OF PESTICIDES IN 

THE TRUNKS OF TREES 

(73) VEMIĆ, Aleksandar, Ilije Stojadinovića 71/19, 

11000 Beograd, RS; POPOVIĆ, Vladan, Generala 

Štefanika 3/29, 11000 Beograd, RS; RADULOVIĆ, 

Zlatan, Miloša Obrenovića 27A, 11500 Obrenovac, RS; 

LUČIĆ, Aleksandar, Brdska 8A, 11000 Beograd, RS 

(72) VEMIĆ, Aleksandar, Ilije Stojadinovića 71/19, 

11000, Beograd, RS; POPOVIĆ, Vladan, Generala 

Štefanika 3/29, 11000, Beograd, RS; RADULOVIĆ, 

Zlatan, Miloša Obrenovića 27A, 11500, Obrenovac, RS; 

LUČIĆ, Aleksandar, Brdska 8A, 11000, Beograd, RS 
 

(51)  B62M 1/26 (2013.01) (11) 1760 U1 

(21) MP-2022/0001 (22) 13.01.2022. 

(54) MEHANIČKI POKRETAČKI MEHANIZAM 

BICIKLA I TRICIKLA 
(73) ŠURJANAC, Žarko, Braće Gavrilović 26,  

11275 Beograd-Boljevci, RS 

(72) ŠURJANAC, Žarko, Braće Gavrilović 26,  

11275 Beograd-Boljevci, RS 
 

(51)  G09D 3/06 (2006.01) (11) 1759 U1 

(21) MP-2022/0021 (22) 14.02.2022. 

(54) VEČITI KRUŽNI KALENDAR 

ENDLESS CIRCULAR CALENDAR 

(73) MILOŠEVIĆ, Predrag, Vojvode Putnika 32,  

35250 Paraćin, RS 

(72) MILOŠEVIĆ, Predrag, Vojvode Putnika 32,  

35250 Paraćin, RS 
 

(51)  H04N 7/18 (2006.01)

 G11B 7/00 (2006.01) 
(11) 1758 U1 

(21) MP-2021/0101 (22) 25.10.2021. 

(54) SISTEM ZA VIDEO NADZOR ZASNOVAN 

NA INTERNET STVARI 

IOT VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 

(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU, 

Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS 

(72) GOLUBOVIĆ,  Jovana, Rajićeva 7, 32000, Čačak, 

RS; SIMONOVIĆ, Tatjana, Slavka Krupeža 18, 32000, 

Čačak, RS; CEN, Yigang, dr, Shangyuancun 3, Haindina 

District, 100044, Beijing, CN; MLADENOVIĆ, 

Vladimir, dr, Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока16.05.2022 - 15.06. 2022. године 

 

Мали патент број 1280 чији је носилац 

MARJANOVIĆ, Goran, Ulica 14 brigade 122, 18227 

Subotinac, RS, престао је да важи дана 26.05.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1324 чији је носилац 

ANĐELKOVIĆ, Zoran, Babin lug 5E, 11351 Vinča, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 18.05.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1325 чији је носилац 

ANĐELKOVIĆ, Zoran, Babin lug 5E, 11351 Vinča, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 31.05.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1326 чији је носилац 

ANĐELKOVIĆ, Zoran, Babin lug 5E, 11351 Vinča, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 31.05.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1341 чији је носилац 

ANĐELKOVIĆ, Zoran, Babin lug 5E, 11351 Vinča, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 31.05.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1410 чији је носилац 

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, KLINIKA ZA 

UVO, GRLO I NOS, BEOGRAD, Crnotravska 17, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

08.06.2022. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.11.2021. - 15.12.2021. године 

 

Мали патент број 1398 чији је носилац OPEN 

JOINT STOCK COMPANY "OIL COMPANY 

"LUKOIL" (OAO "LUKOIL"), 11, Sretensky Blvd, 

101000 Moscow, RU, престао је да важи дана 

19.11.2021. године. 

 

Мали патент број 1431 чији је носилац 

MUNJAS, Vlajko, Kralja Milutina 2/10, 11300 

Smederevo, RS, престао је да важи дана 05.12.2021. 

године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-1411 (220) 13.08.2021. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Omega Business Development d.o.o., Џорџа 

Вашингтона 12, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.01.06; 16.01.08; 27.05.01; 28.05.00; 28.07.00  

(511) 9  софтвер (снимљени програми); апликациони 

софтвер; апликације које се могу преузети; рачунарски 

програми; рачунарски системи; све наведено у области 

организације процеса рада, људских ресурса и 

утврђивања, контроле и побољшавања ефикасности у 

компанијама и државним органима.  

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб 

страница за друге; конверзија рачунарских програма и 

података; развој рачунарских система; дизајн 

рачунарског система; анализа рачунарског система; 

надгледање рачунарских система даљинским приступом; 

консултантске услуге у вези с рачунарским системима; 

софтвер као услуга (саас); рачунарство у облаку;  

консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (ит); хостинг сервера; све наведено у 

области организације процеса рада, контроле утрошеног 

времена и утврђивања, контроле и побољшавања 

ефикасности у компанијама и државним органима.  
 

(210) Ж- 2021-1518 (220) 02.09.2021. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje Inpharm Co. d.o.o.  , Батајнички друм 

23, 11080, Београд-Земун  , RS 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.05; 24.15.01; 24.15.05; 24.15.11; 

24.17.02; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11  

(511) 5  додаци исхрани; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

додаци исхрани са козметичким дејством; 

фармацеутски препарати; хемијско-фармацеутски 

препарати; храна за бебе; дијететски додаци за 

животиње.  
 

(210) Ж- 2021-2150 (220) 13.12.2021. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) "CITY MEDIA DOO BEOGRAD", Милутина 

Миланковића 1ж, 11070 Београд, РС, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна-RGB 10_2_2, плава-RGB 0_51_255  

(511) 9  апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење.  

35  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

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 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2021-2236 (220) 24.12.2021. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

 

 

 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/6 

Intellectual Property Gazette  2022/6 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

61 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  немедицински сапуни; козметика; производи 

и препарати за негу лепоте; шминка; трајна шминка 

и козметика; козметика за очи; немедицински 

балзами; лосиони за хидратацију; лосиони за креме; 

креме за хидратацију; козметички препарати за кожу 

који се користе у вези са и после третмана трајне 

шминке; козметички сетови; козметичке боје; 

препарати и лосиони за фарбање, бојење, 

нијансирање и избељивање обрва; козметика за 

наношење и одржавање индивидуалних продужетака 

обрва; лепак за причвршћивање индивидуалних 

продужетака обрва; козметички пигменти; 

производи за чишћење обрва; козметички препарати 

за употребу на обрвама; козметички производи за 

обрве; немедицински козметички препарати; 

козметичке креме, гелови и лосиони; обрве (лажне); 

шампони и стајлинг китови који сви имају ефекат 

бојења; козметика за обрве; регенератори за обрве; 

креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; одстрањивачи обрва 

(креме); одстрањивачи обрва (гелови); декоративне 

налепнице за козметичке сврхе; препарати за 

уклањање боја; пудер за шминкање; производи за 

шминкање; козметичке оловке; оловке за обрве; 

ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке 

маске; маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг 

за обрве; немедицински неутрализујући серум за 

обрве; немедицински гелови за масажу; силиконски 

штитници за очи за козметичке сврхе; марамице 

натопљене са козметичким лосионом; марамице 

натопљене са препаратима за уклањање шминке; 

памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке; 

немедицински анти бактеријски козметички 

јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу 

са тетоважама; немедицинске креме за кожу, за 

употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати 

за брушење; козметички препарати за оштрење.  

8  ручни апарати и инструменти, њихове компоненте 

и опрема, за трајну шминку; кетриџи за игле и 

рукохвати за кетриџе за игле; апарати и инструменти, 

њихове компоненте и опрема, за тетовирање; апарати 

за убризгавање супстанци у кожу и испод коже, за 

козметичке сврхе; апарати и инструменти за 

стимулацију људске коже за козметичке сврхе, 

компоненте и додаци за њих; апарати и инструменти, 

њихови делови, додаци и опрема, за мицронеедлинг и 

мицробладинг третмане; игле за тетовирање; игле за 

трајну шминку; игле за трајну шминку; једнократни 

кетриџи за игле; једнократне игле за трајну шминку; 

мицронеедлинг игле; сечива (ручни алат); пиштољи за 

трајну шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну 

шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови 

за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме 

кетриџи са иглама за једнократну употребу, 

једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи; 

опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила, 

бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и 

инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за 

ручне алате, шила, ручни алати за обележавање 

центара, игле за пробијање, клешта хватаљке, појасеви 

за држање алата, дршке за ручне алате који се покрећу 

ручно, дршке сечива, турпије; ручне бушилице које се 

ручно покрећу, бријаћи, не-електричне ручне справе 

које се користе у третманима за обрве; ручни алати за 

одређивање облика обрва; инструменти за наношење 

индивидуалних продужетака обрва; не-електричне 

ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу 

у козметици; ручне справе за наношење и одржавање 

индивидуалних продужетака обрва.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума за 

културне и едукативне сврхе, наиме у области 

здравља, начина живота, козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица (обука) за 

примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи (обука путем демонстрације) за 

примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге едукације које се односе на негу лепоте; 

услуге едукације које се односе на козметичке 

третмане; услуге курсева за инструкције у области 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне 

шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију; 

едукација и тренинзи за микронидлинг; едукација и 

тренинзи за микробладинг; публикација књига и 

текстова, осим рекламних текстова; публикација 
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едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи (обука 

путем демонстрације) у области неге обрва; 

професионално усмеравање у области неге обрва; 

информисање, саветовање и консултације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине видео 

материјала који садржи информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

44  услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге; 

наношење трајне шминке (козметичке услуге); 

тетовирање (козметичке услуге); микробладинг 

(козметичке услуге); микронидлинг (козметичке 

услуге); салони лепоте; салони за обрве; скраћивање 

обрва; обликовање обрва концем; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, 

наиме у области козметичке медицине; услуге 

медицинских и козметичких терапија и третмана; 

медицинске услуге, медицинске терапије и 

медицински третмани, наиме у области естетске 

медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области микронидлинг медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области микронидлинга; услуге које се 

односе на наношење трајне шминке и тетоважа; 

саветовање у вези са продужецима обрва; 

информисање у вези са негом лепоте; информисање 

у вези са козметиком; консултације и саветовање у 

вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге 

боди арта; консултације, информисање и саветовање 

које се односе на све горе наведене услуге.  
 

(210) Ж- 2021-2240 (220) 24.12.2021. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Orphea S.A., Via Sottobisio 28b ,  CH-6828 

Balerna , CH 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

ORPHEA 

(511) 3  абразивна средства; омекшивачи; 

омекшивачи за тканине;  кесице потпури за јастуке 

са ароматерапијом; воскови за полирање;препарати 

за избељивање и друге супстанце за прање веша; 

препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и 

стругање; миришљави дезодоранси за просторије; 

детердженти, осим оних који се користе у 

производним процесима и за медицинску употребу; 

детердженти за чишћење рерни; детердженти за 

чишћење тепиха са дезодорансом; детердженти за 

употребу у домаћинству; детердженти у праху; 

детердженти за аутомобиле; детердженти за прање 

веша; детердженти за чишћење клозетске шоље; 

детердженти за машине за прање судова; дифузори 

са миришљавим штапићима за просторије; заменски 

мириси за електричне дифузоре за просторије; 

заменски мириси за неелектричне дифузоре за 

просторије;  течности против клизања за подове; 

течности за прање веша; вишенаменске течности и 

прашкови за чишћење, полирање и стругање; 

течности за прање ветробранског стакла; средства за 

полирање аутомобила; сјај за обућу; етерична уља 

као парфеми за прање веша;  етарска уља за 

индустријску употребу; крпе натопљене 

детерджентом за чишћење стакала наочара; крпе 

натопљене средствима за чишћење; натопљене крпе 

за чишћење, брисање прашине или полирање; 

натопљене крпе за чишћење; миришљави потпури; 

хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; препарати и средства за чишћење; 

препарати за чишћење подова; препарати за 

чишћење ветробранског стакла; препарати за 

чишћење тепиха; препарати за апретуру за прање 

веша; препарати за чишћење, прање и полирање; 

препарати за избељивање и друга средства за 

перионице; препарати за одмашћивање за употребу у 

домаћинству; препарати за чишћење за личну 

употребу; препарати за чишћење тканина; препарати 

за чишћење, заштиту и очување површина возила; 

универзални препарати за чишћење; препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству; прозводи за 

апретуру веша; производи за прање веша; производи 

за полирање коже; производи за чишћење; производи 

за чишћење аутомобила; препарати за парфимисање 

рубља; производи за чишћење тапета; производи за 

чишћење тапацираног намештаја;  миришљаве 
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врећице; сапун за прање веша; течни сапун за прање 

веша; течни сапун за судове; сапуни за употребу у 

домаћинству; супстанце за прање веша; 

антистатички спрејеви за одећу; миришљави и 

освежавајући спрејеви за тканине; миришљави 

спрејеви за рубље;   

5  хватач мува; вода обогаћена хранљивим 

материјама; прехрамбене намирнице и дијететске 

супстанце за медицинску или ветеринарску 

употребу; средства против буђи; средства против 

паразита; артикли за превијање; бактерициди; 

лепљиви папир против мува; папир против мољаца; 

фластери, материјали за превијање; огрлице против 

паразита за животиње; огрлице против бува; 

антисептички завој; креме против свраба; лековите 

креме; лековите креме за кожу; медицинске креме за 

негу коже; креме за курје очи и жуљеве; лековите 

креме за усне; лековите пасте за зубе; дезодоранси, 

осим оних за личну употребу или за животиње; 

дезодоранси за просторије; дезодоранси за 

аутомобиле; дезодоранси за обућу; дезодоранси за 

одећу или текстил; дезодоранси за кућу; дезодоранси 

за лежаљке за животиње; дезодоранси за тепихе; 

дезодоранси за тканине; дезодоранси у спреју за 

просторије; антибактеријски детердженти; 

дезинфекциони детердженти за купатила; 

детердженти за дезинфекцију клозетске шоље; 

лековита средства за чишћење коже и рана; средства 

за дезинфекцију; вишенаменска дезинфекциона 

средства; дезинфекциона средства за прање руку; 

средства за дезинфекцију контактних сочива; 

дезинфекциона средства за употребу у домаћинству; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе;  

дезинфекциона средства за медицинску употребу; 

балзамичке есенције за медицинску употребу; 

самолепљиви завоји; завоји за ране на кожи; завоји 

за опекотине; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; марамице 

натопљене антибактеријским препаратима; марамице 

натопљене репелентима против инсеката; 

фунгициди, хербициди; газа; газа за превијање; 

антибактеријски гелови; антиинфламаторни гелови; 

гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу; 

гелови за прву помоћ за локалну употребу; 

антибактеријски хигијенски гел за кожу на бази 

алкохола; гелови за мазање за личну употребу; капи 

за очи; капи за нос; капи за уши; жвакаће гуме за 

медицинску сврху; фластери, материјал за завоје; 

инценси против комараца; репеленти инценси 

против инсеката; инсектициди; инсектициди за 

употребу у домаћинству; средства против инсеката; 

средство против инсеката у облику свећа; средство 

против инсеката у облику уљане лампе; 

антибактеријски лосиони за руке; лековити лосиони 

и креме за тело, кожу, лице и руке; лековити 

лосиони; материјали за превијање; уља за 

медицинску употребу; лоптице од нафталина; 

лековити пудери за стопала; вишенаменска лековита 

ментол помада; лековите помаде за усне; помаде за 

медицинску потребу; хемијски препарати за 

третирање буђи; препарати дезодоранси за 

просторије; фармацеутски препарати за ране; 

фармацеутски препарати за ублажавање убода 

инсеката; медицински препарати за тоалету; 

лековити препарати за испирање очију; лековити 

препарати за негу и лечење уста; лековити препарати 

за уклањање брадавица; препарати за купање за 

медицинску употребу; препарати за чишћење коже за 

медицинску употребу; препарати за уклањање вашки 

(педикулицид); вишенаменски дезинфекциони и 

дезодорантни препарати; дезинфекциони препарати 

за употребу у домаћинству; лековити препарати и 

супстанце; препарати за негу стопала за медицинску 

употребу; препарати за негу ноктију за медицинску 

употребу; препарати за дезинфекцију руку; 

препарати за уклањање буђи; препарати за 

уништавање комараца помоћу апликација на 

посебним мрежама; препарати за неутралисање 

мириса са тканина и одеће; препарати у спреју за 

нос; репеленти препарати против животиња, птица и 

инсеката; репеленти препарати против штетних 

инсеката и паразита; санитарни препарати за личну 

хигијену, осим  производа за тоалету; терапеутски 

препарати за купање; антибактеријски производи за 

прање руку; производи против паразита; производи 

против мољаца; производи против жуљева; 

производи против опекотина; дезодоранси за канте 

за отпатке; антибактеријски фармацеутски 

производи; лековити производи за прање руку; 

производи за уништавање паразита; производи за 

уништавање паразита код људи; производи за 

уништавање пацова; производи за уништавање 

ларви; производи за уништавање пужева; производи 

за уништавање штеточина; производи за 

пречишћавање ваздуха; репеленти против птица; 

репеленти против комараца за примену на кожи; 

репеленти за животиње; биљни лекови; лекови 

против знојења; соли за купање и препарати за 

купање за медицинску употребу; дезинфекционе 

марамице; навлажене лековите марамице; 

антибактеријски сапуни; сапуни за дезинфекцију; 

лековити сапуни; шампон против вашки; 

инсектицидни шампон за животиње;  лековити 

шампони; суви лековити шампон; детерджентни 

раствори за медицинску употребу; раствори за 

испирање носа; раствори за контактна сочива; 

раствори за испирање очију; антибактеријске 

супстанце за медицинску употребу; биљни спрејеви 

за медицинску потребу; антибактеријски спрејеви; 

антиинфламаторни спрејеви; спрејеви против 

инсеката; деконгестивни назални спрејеви; биљни 

лековити спрејеви и креме за спољашњу  употребу; 
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лековити спрејеви; лековити спреј за уста; назални 

спрејеви за медицинску употребу; лековити спрејеви 

за грло; расхладни спрејеви за медицинску употребу; 

лекови талкови за бебе; медицински биљни чајеви; 

биљни чајеви за медицинску употребу; отров за 

пацове; стони чаршави натопљени фармацеутским 

лосионима; биљне масти против свраба кућних 

љубимаца; биљне масти против рана на кожи кућних 

љубимаца; масти против свраба.  
 

(210) Ж- 2022-30 (220) 12.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) SWEET COLLINA DOO, Пожешка 67а, 11030, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) 30  пите од меса; пецива; пециво од лиснатог 

теста напуњено чоколадом; палачинке; пикантне 

палачинке; сендвичи са сиром [чизбургери]; 

сендвичи; сендвич са виршлама.  

35  услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима.  

39  курирске услуге [достава пошиљки или робе].  

40  услужна производња хлеба.  

43  услуге ресторана за самопослуживање; услуге 

ресторана.  
 

(210) Ж- 2022-53 (220) 17.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Раде Ђорђиевски, Николе Нешковића 36, 

26300, Вршац, RS 

(740) Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, Орешки & 

Грбовић a.o.д., Кондина 13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 12.01.09; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) 16  хартија, картон ; штампане ствари; 

канцеларијски материјал; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

20  намештај, огледала, оквири за слике; производи 

од дрвета, плуте, врбовог прућа, рога, кости, 

слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа. 

35  услуге малопродаје намештаја; услуге онлине 

малопродаје намештаја; услуге велепродаје 

намештаја; оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-85 (220) 20.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) E. & J. Gallo Winery   , 600 Yosemite Boulevard, 

Modesto, California 95354, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GALLO FAMILY 

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(210) Ж- 2022-92 (220) 21.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RUXMEOR 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски суплементи за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди, 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-123 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-124 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-125 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.00  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-126 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-127 (220) 28.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача бб, 

15000, Шабац, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 05.09.12; 05.09.17; 08.03.08; 08.03.12; 

19.03.03; 25.01.06; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, жута и зелена.  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-142 (220) 24.01.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) SIMEX ORGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, Суботица, RS 

(540) 

VUČICA 
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(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2022-185 (220) 04.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Саша Марчета, Генерала Михаила 

Недељковића 065/2, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице 

Наталије 23а/IV, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива.  

(511) 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- 2022-194 (220) 07.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) SPRINGWHEEL doo, Проте Матеје 21А, 

19000 Зајечар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела.  

(511) 25  спортска одећа за скијање на точкићима; 

спортска обућа за скијање на точкићима.  

28  ролери; ски-ролери; скије са точкићима; везови за 

скије са точкићима; скијашки везови; даске за 

скијање; ивице скија; кочнице за скије са точкићима; 

кочнице за скије; точкићи за скије, ролере, ски-

ролере; штапови за скијање; штапови за скије са 

точкићима.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; малопродаја и 

велепродаја одеће и обуће за скијање на точкићима, 

ролера, ски-ролера, скија са точкићима, везова за скије са 

точкићима, скијашких везова, даски за скијање, ивица 

скија, кочница за скије са точкићима, кочница за скије, 

точкића за скије, ролере, ски-ролере, штапова за скијање, 

штапова за скије са точкићима.  
 

(210) Ж- 2022-202 (220) 08.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(300) 2021776566  22.11.2021.  RU. 

(731) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 26.11.08; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.13 

(511) 34  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-203 (220) 08.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(300) 2021776567  22.11.2021.  RU. 

(731) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24  

(511) 34  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-207 (220) 08.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(300) 2021776570  22.11.2021.  RU. 
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(731) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

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

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.13  

(511) 34  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-237 (220) 10.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље бб, 11000, Београд – Падинска 

Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.14  

(591) бела, црна, црвена, жута.  

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

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-248 (220) 11.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Bulevar Peka 

Dapčevića 29, 11 000, Beograd, RS 

 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 08.07.08; 19.03.05; 25.05.02; 

26.11.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црвена, браон, окер, бела, црна.  

(511) 30  флипс.  
 

(210) Ж- 2022-249 (220) 11.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Bulevar Peka 

Dapčevića 29, 11 000, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 08.07.08; 19.03.05; 25.05.02; 

26.11.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црвена, окер, жута, браон, црна, бела..  

(511) 30  флипс.  
 

(210) Ж- 2022-310 (220) 24.02.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 
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(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.01.01; 25.03.03; 25.07.21; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, плава, бела, браон, окер.  

(511) 30  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(210) Ж- 2022-354 (220) 01.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Motonari d.o.o., Бачванска-пословни центар 

21/10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

27.07.01; 29.01.12  

(591) C0, M20, Y60, K20  

(511) 32  минерална вода (пиће); воде (пића); 

негазирана вода.  
 

(210) Ж- 2022-357 (220) 01.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Драган Капичић, Народног фронта 23б, 21000, 

Нови Сад, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.17  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, тестенина и 

резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, 

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед.  

43  кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге 

кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге 

снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски), изнајмљивање привременог смештаја, 

пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање 

просторија за састанке.  
 

(210) Ж- 2022-368 (220) 03.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) TERAZIJE SEVOJNO DOO, Првомајска б.б., 

31205, Севојно, RS 

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

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.13.17; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 3  козметички препарати.  

5  фармацеутски производи; антисептички 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци исхрани; 

додаци исхрани са козметичким дејством.  
 

(210) Ж- 2022-407 (220) 07.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) BeeBoo DOO Beograd, Рузвелтова 34, 11000, 

Београд, RS 

(740) Драган Милић, адвокат, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.03; 02.05.23; 27.03.02; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, бела, црна, жута, розе  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 
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анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција 

рекламног материјала; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; презентација робе; непосредно 

оглашавање путем поште; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; ажурирање огласних 

материјала; дистрибуција узорака; стручне услуге о 

пословној ефикасности; услуге продаје путем 

лицитације; истраживање тржишта; пословне 

процене; пословна испитивања; изнајмљивање 

огласних материјала; консултације у вези са 

пословним организовањем; објављивање рекламних 

текстова; рекламирање; оглашавање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; услуге односа са 

јавношћу; рекламирање преко телевизије; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање 

пословних информација; испитивање јавног мњења; 

припрема платних листи; проналажење особља; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; секретарске услуге; обрада текста; услуге 

претплате на новине за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа 

лица[куповина производа и услуга за друге пословне   

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; фактурисање; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; тражење спонзорства; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе; производња рекламних 

филмова; маркетинг; услуге телемаркетинга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

изнајмљивање продајних штандова; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама; 

пословно управљање програмима рефундирања за 

друге; пословно управљање програмима за 

надокнаду за друге; изнајмљивање билборда [паноа 

за рекламирање]; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

продукција програма телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата имедицинског материјала; услуге 

пописивања поклона; циљни маркетинг; оглашавање 

на отвореном; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; услуге односа са медијима; услуге 

корпоративне комуникације; услуге комерцијалног 

лобирања; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; услуге телефонских централа; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; административне услуге у вези 

са упућивањем на лечење; услуге пословног 

саветовања за дигиталну трансформацију; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

различитих стручњака са клијентима; припрема 

студија о профитабилности пословања; пружање 

података из телефонског именика; вођење пословних 

догађаја; услуге обраде података [канцеларијски 

послови]; услуге придобијања потенцијалних 

клијената; рачунарско вођење медицинске 

документације и датотека; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
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42  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; дизајн ентеријера [уређење унутрашњег 

простора]; услуге индустријског дизајна; услуге 

дизајнирања паковања; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање одеће; графички 

дизајн; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

стилизација [индустријски дизајн]; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; умножавање рачунарских 

програма; саветовање у области рачунарског софтвера; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; саветовање о изради веб страница; 

софтвер у виду сервиса [саас]; саветовање у вези 

информационих технологија; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; услуге информационих технологија које 

се пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из 

области технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; писање текстова о техници; 

унутрашњи дизајн; креирање и дизајнирање за друге 

индекса информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања податка; надгледање 

раунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; електронско 

надгледање података о заштити личности ради 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа као 

услуга [паас]; развој рачунарских платформи; 

медицинска истраживања; графички дизајн 

промотивног материјала; услуге провере аутентичности 

корисника технологијом за трансакције е-трговања; 

дизајн пропотипа.  44  услуге медицинских клиника; 

услуге центара за рехабилитацију; болничке услуге; 

здравствена нега; масажа; медицинска помоћ; 

физикална терапија; физиотерапија; услуге кућне неге; 

услуге банке крви; услуге бабица; услуге психолога; 

услуге вештачке оплодње; услуге оплодње ин витро; 

услуге ин витро оплодње; бањске услуге; услуге 

улепшавања; терапеутске услуге; услуге здравствених 

центара; услуге саветовања о здрављу; услуге банке 

људског ткива; услуге медицинских анализа за потребе 

дијагностике и лечења које пружају медицинске 

лабораторије; медицински скрининг; услуге 

здравствене неге у кући; дијететски и 

нутриционистички савети; услуге постпорођајне неге; 

услуге регенеративне медицине; услуге процене 

здравља; медицинско лечење употребом култивисаних 

ћелија; услуге банака култивисаних ћелија за 

медицинску трансплантацију.  

(210) Ж- 2022-413 (220) 08.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VITERRA 

(511) 31  сирова и непрерађена зрна и семена, која 

нису за сетву; храна и пића за животиње; намирнице 

за стоку, укључујући храну за животиње, храну за 

животиње у виду гранула од остатака житарица и 

млевене хране; храна за животиње која садржи 

семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(210) Ж- 2022-414 (220) 08.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 31  сирова и непрерађена зрна и семена, која 

нису за сетву; храна и пића за животиње; намирнице 

за стоку, укључујући храну за животиње, храну за 

животиње у виду гранула од остатака житарица и 

млевене хране; храна за животиње која садржи 

семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(210) Ж- 2022-415 (220) 08.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 

Regina, Saskatchewan S4T 7T9, CA 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  
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(511) 31  сирова и непрерађена зрна и семена, која 

нису за сетву; храна и пића за животиње; намирнице 

за стоку, укључујући храну за животиње, храну за 

животиње у виду гранула од остатака житарица и 

млевене хране; храна за животиње која садржи 

семење и зрневље, укључујући регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, травнату крму, травњаке и башту, 

махунарке, сточну храну, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачицу, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.  
 

(210) Ж- 2022-506 (220) 21.03.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road, 

Economic & Technological Development Zone,, 

Chongqing, CN 

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

(540) 

X Slide 

(511) 9  мобилни телефони; паметни телефони.  
 

(210) Ж- 2022-678 (220) 12.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.05.04; 11.01.04; 24.09.03; 24.09.05; 

25.01.06; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, свежа или конзервирана или кувано 

припремљена јела углавном од меса, рибе, живине, 

поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне 

салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате, 

припремљена готова или полу-готова јела од меса, 

рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела, 

све од меса или производа од меса или рибе и 

рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те 

све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане 

производе од рибе и паштете.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши. 

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, привремени 

смештај, угоститељске услуге, услуге кафетерија, 

кетеринг за пића и храну, ресторани, self-service 

ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп опреме 

који се односе на ресторане.   
 

(210) Ж- 2022-680 (220) 12.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Бојан Стамeнковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 08.05.10; 08.07.25; 09.07.19; 11.01.10; 

25.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

(591) браон, жута, бела, црвена, плава, сива  

(511) 29  месо, живина, месне прерађевине, свежа 

или конзервирана јела углавном од меса и живине, 

месне салате, припремљена готова или полу-готова 

јела од меса и поврћа, припремљена јела, све од меса 

или производа од меса и/или поврћа, или живине, те 

све горе наведене робе смрзнуте.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од 

житарица, колачи, посластице, сладолвди, сорбеи; 

чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.  

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, привремени 

смештај, угоститељске услуге, услуге кафетерија, 

кетеринг за пића и храну, ресторани, self-service 

ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп опреме 

који се односе на ресторане.  
 

(210) Ж- 2022-684 (220) 12.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 
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(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.17; 01.13.01; 01.15.09; 17.02.01; 24.17.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута  

(511) 16  амбалажни материјал за алкохолна пића 

направљен од хартија и картона; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал; нарочито 

етикете и налепнице за производе и амбалажа за 

паковање производа, штампани каталози и 

маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна 

пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића); 

дигестиве (ликере и жестока пића).  

33  алкохолна пића (изузев пива); битери (горка 

алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

на мало алкохолним пићима (изузев пивом); 

битерима (горким алкохолним пићима); дигестивима 

(ликерима и жестоким пићима).  
 

(210) Ж- 2022-695 (220) 13.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.11; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна  

(511) 16  амбалажни материјал за вина направљен од 

хартије и картона; штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал; нарочито етикете и 

налепнице за производе и амбалажа за паковање 

производа, штампани каталози и маркетиншки 

материјал; све наведено за вина.  

33  вина.  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

мало у вези са винима.  
 

(210) Ж- 2022-696 (220) 13.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,  

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.11; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) 16  амбалажни материјал за вина направљен од 

хартије и картона; штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал; нарочито етикете и 

налепнице за производе и амбалажа за паковање 

производа, штампани каталози и маркетиншки 

материјал; све наведено за вина.  

33  вина.  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

на мало у вези са винима.  
 

(210) Ж- 2022-698 (220) 14.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110, 24000, 

Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 16  амбалажни материјал за вина направљен од 

хартије и картона; штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал; нарочито етикете и 

налепнице за производе и амбалажа за паковање 

производа, штампани каталози и маркетиншки 

материјал; све наведено за вина.  

33  вина.  

35  оглашавање; рекламирање; трговина на велико и 

на мало у вези са винима.  
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(210) Ж- 2022-704 (220) 14.04.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Александра Вучковић and Катарина Батута 

Вишекруна, Солунска 23, 11000, Београд, RS i 

Господара Вучића 71, 11000, Београд, RS 

(740) Радмила Степановић, адвокат, Краља Милана 

4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.13  

(591) минт, бела, црна  

(511) 35  консултације за управљање рестораном; 

оглашавање; маркетинг и промоције.  

42  пројектовање и дизајн простора ресторана; дизајн 

целокупног бренда ресторана.  

43  услуге обезбеђења хране и пића у ресторанима.  

45  услуге које се пружају другима ради задовољења 

потреба појединцима у вези друштвених догађања, 

као што су прославе, тематска окупљања.  
 

(210) Ж- 2022-804 (220) 04.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) 19  цреп.  
 

(210) Ж- 2022-805 (220) 04.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) 19  цреп.  
 

(210) Ж- 2022-806 (220) 04.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) 19  цреп.  
 

(210) Ж- 2022-840 (220) 11.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) PROIZVODNO-TRANSPORTNO 

PREDUZEĆE SANI GROUP DOO ŠABAC, Војводе 

Путника 58, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.22; 26.01.24; 26.11.12; 

27.05.09; 27.05.10; 28.05.00  

(511) 43  услуге ресторана; услуге барова; кетеринг 

хране и пића; услуге ресторана који нуде храну за 

понети.  
 

(210) Ж- 2022-841 (220) 11.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Nova škola d.o.o, Љубостињска 2, 11000, 

Београд, RS 

(740) Снежана Митровић, адвокат, Бачванска 21а, 

11000, Београд 

(540) 

 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/6 

Intellectual Property Gazette  2022/6 

74 ЗИС / RS / IPO 

 

(531) 17.05.05; 20.01.03; 24.17.20; 27.05.22  

(511) 16  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал; фотографије постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице; 

нотеси; штампани материјал [вискока штампа]; 

блокови за цртање; свеске; географске мапе; глобуси; 

школска опрема [свеске и прибор за писање].  

35  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

38  комуникација путем интернета између два или 

више лица.  

41  услуге које обухватају све врсте обучавања лица; 

услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образовне сврхе.  

42  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.  

45  услуге истраживања које се односе на сигурност 

појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.  
 

(210) Ж- 2022-845 (220) 11.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

AIRSOFT 

(511) 5  пелене за једнократну употребу; гаћице за 

одвикавање од пелене, за једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-854 (220) 13.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

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

ulica 6, 1000, Ljubljana, SI 

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

11000, Београд 

(540) 

AptaPharma 

(511) 5  фармацеутски препарати;  хемијски препарати 

за фармацеутску употребу; хемијски препарати за 

медицинску употребу; хемијски препарати за 

ветеринарску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за употребу у стоматологији; лекови за 

ветеринарску употребу; антибиотици; аналгетици; 

лекови за кардиоваскуларна обољења; лекови против 

хипогликемије; лекови против тумора; лекови против 

туберкулозе; лекови против знојења ногу; лекови 

против дијареје; лекови против грознице; лекови 

против болова за ветеринарску употребу; лекови 

против болова; лекови против алергије; лекови против 

акни; лекови који се издају без рецепта; лекови који 

делују на аутономни нервни систем за медицинску 

употребу; лекови за употребу у стоматологији; лекови 

за ублажавање стомачног затвора; лекови за 

ублажавање симптома алергије; лекови за регуглисање 

менструалног циклуса; лекови за опекотине; лекови за 

нерве; бета блокатори; биљни лекови; биљни 

препарати; биљни суплементи; вакцине; ветеринарске 

вакцине; вештачке сузе; витамини; витамински 

препарати; дентални анестетици; ензими за медицинску 

употребу; ензими за ветеринарску употребу; ензими 

као додатак исхрани; капсуле за лекове; 

кардиоваскуларна средства за медицинску примену; 

помоћна лековита средства; медицински и хируршки 

фластери; храна за бебе; дијететски додаци исхрани за 

људе и животиње;   
 

(210) Ж- 2022-858 (220) 13.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) АрхиКњига д.о.о, Љубостињска број 2,  

11000, Београд, RS 

(740) Снежана Митровић, адвокат, Бачванска 21а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.07.01; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.22  

(511) 16  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал, фотографије; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице; 

нотеси; штампани материјал [вискока штампа]; 

блокови за цртање; свеске; географске мапе; глобуси; 

школска опрема [свеске и прибор за писање].  

35  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

38  комуникација путем интернета између два или 

више лица.  

41  услуге које обухватају све врсте обучавања лица, 

услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образовне сврхе.  

42  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.  

45  услуге истраживања које се односе на сигурност 

појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.  
 

(210) Ж- 2022-863 (220) 13.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Smartrac Investment B.V., Willem 

Enthovenstraat 11, NL-2342 BH Oegstgeest, NL 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SMARTRAC 

(511) 9  снимљени садржај; софтвер; мобилне 

апликације; ит и аудиовизуелни, мултимедијални и 

фотографски уређаји; транспордери за идентификацију 

путем радио фреквенције [рфид]; читачи за 

идентификацију путем радио фреквенције [рфид]; 

терминали за пријем сигнала; бежичне тастатуре; 

сигурносни и безбедносни уређаји и уређаји за заштиту 

и сигнализацију; уређаји за контролу приступа; 

идентификационе картице, кодиране; електронске 

етикете/тагови; апарати за спречавање провала, изузев 

за возила; уређаји за мерење, детекцију, праћење и 

контролу; уређаји за бележење и снимање података; 

апарати за кодирање и читање; електронске ознаке; 

електронски уређаји за плаћање; сва напред наведена 

роба изузев за коришћење у области полиуретана, 

бризгања и екструзије; сва напред наведена роба изузев 

за коришћење у мерењу и одређивању положаја, 

оријентацији и/или кретању предмета, особа или 

животиња.  

42  научна и индустријска истраживања; рачунарско 

програмирање; професионално саветовање (непословно) 

из области рфид технологије; саветодавне услуге из 

области технологије; технолошко саветовање у вези са 

производњом и обрадом микро-делова; електротехничко 

и електронско инжењерство; услуге програмирања и 

развој и инсталација рачунарских софтверских 

апликација прилагођених корисницима и апликација за 

управљање радио фреквенцијским идентификационим 

апаратима који се могу програмирати; све напред 

наведене услуге изузев у области полиуретана, бризгања 

и екструзије; све напред наведене услуге изузев из 

области мерења и одређивања положаја, оријентације 

и/или кретања предмета, особа или животиња.  
 

(210) Ж- 2022-870 (220) 16.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Мирко Митић, Михаила Динића бр. 006, 

12000, Пожаревац, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 

7/6а, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.09; 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 

05.03.14; 05.11.02; 27.05.12; 28.05.00; 29.01.15  

(591) зелена, наранџаста, браон, црна, бела  

(511) 29  воће, конзервисано; џемови; 

кристализовано воће; воће, кувано; намази од воћног 

желеа; воћна пулпа; желе за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; мармелада; салате од воћа; кора од 

воћа; воћни чипс; воће конзервисано у алкохолу; 

пире од јабука; грицкалице на бази воћа; компоти; 

аранжмани од обрађеног воћа; бобичасто воће, 

конзервирано; воће, прерађено; намази на бази 

поврћа.  

32  безалкохолни воћни екстракти; пиво; 

безалкохолни воћни напици; препарати за прављење 

безалкохолних напитака; безалкохолни концентрати 

за прављење напитака; воћни сокови; сирупи за пића; 

воде [пића]; минерална вода [пиће]; сокови од 

поврћа [пића]; сода вода; шербети [пића]; 

безалкохолна пића; аперитиви, безалкохолни; воћни 

нектар [безалкохолни]; сок од јабуке, безалкохолни; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолна пића од 

сушеног воћа; радлер; суве мешавине на бази скроба 

за припрему напитака.  

33  воћни екстракти, алкохолни; битери [горка 

алкохолна пића]; аперитиви; дестилована пића; 

јабуковача; дигестиви [ликери и жестока пића]; вино; 

ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; 

крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; помешана алкохолна пића, 

која нису на бази пива; напици на бази вина.  
 

(210) Ж- 2022-874 (220) 17.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

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

Oaks Parkway, 95119, San Jose, California , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

OPTINAND 

(511) 9  уређаји за складиштење података у облику 

хард диск драјвова са полупроводничким 

меморијским уређајима; уређаји за складиштење 

података у облику хибридних диск драјвова; апарати 

за снимање, пренос или репродуковање звука и 

слике; рачунарски софтвер, снимљени и који се може 

преузети а који омогућава проналажење података; 

јединице за чување резервне копије на рачунару; 

рачунарски диск драјвови и рачунарске меморије за 

складиштење података за дељење датотека и 

резервне копије преко мреже или облака; диск 

драјвери за рачунаре; рачунарски хардвер и 

снимљени софтвер за складиштење података и 
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оптимизацију коришћења података; компјутерски 

хардвер; рачунарске меморије; хардвер за рачунарске 

мреже; хард диск драјвови; полупроводнички 

меморијски уређаји; дискетне јединице у чврстом 

стању.  
 

(210) Ж- 2022-888 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Сандра Војнић Пурчар , Даринке Радовић 29, 

24000, Суботица, RS 

(740) Даница Новак, адвокат, Бранислава Нушића 17, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 16.03.13; 26.04.14; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.13; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, сецесијско жута  

(511) 35  услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала.  

44  оптичарске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-891 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) UHTCO CORPORATION, 30 Lorne Card Drive 

, N3L 0J7, Paris, Ontario , CA 

(740) Андреј Прекајски, адвокат, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) жута, светло браон, црна  

(511) 5  додаци исхрани који садрже прах корена маке; 

дијететска влакна као додаци исхрани која садрже прах 

корена маке; биљни целулозни додаци исхрани који 

садрже прах корена маке; биљни чај као додатак 

исхрани; биљни екстракти као додаци исхрани који 

садрже прах корена маке; пића и додаци исхрани на 

бази маке; биљни додаци исхрани који садрже прах 

корена маке; протеински додаци исхрани који садрже 

прах корена маке; протеински дијететски додаци који 

садрже прах корена маке; додаци исхрани који садрже 

витамине, минерале и прах корена маке; антиоксиданти 

као додаци исхрани који садрже прах корена маке; 

мешавине протеина и прага корена маке; додаци 

исхрани који садрже протеине и прах корена маке.  

30  сушено и обрађено зачинско биље које садржи 

прах маке; ароме, нарочито прах корена маке за 

храну и пиће; прах маке.  

32  пића која садрже екстракт течне маке; екстракт 

течне маке.  
 

(210) Ж- 2022-893 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRMOCLOMZIN 

(511) 5  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(210) Ж- 2022-894 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AURADVANX 

(511) 5  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(210) Ж- 2022-895 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRDOMXA 

(511) 5  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење болести и поремећаја респираторног система.  
 

(210) Ж- 2022-896 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Syncit Group d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 115б, спрат VII, 11070, 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава, бела  

(511) 9  рачунари; ноутбук рачунари; лаптоп 

рачунари; таблет рачунари; носиви рачунари; 

рачунарски програми, снимљени и који се могу 

преузимати са интернета; диск драјвери за рачунаре; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети (тзв. "доwнлоадабле").  

35  помоћ у пословном управљању; анализе цена и 

трошкова; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

истраживање тржишта; оглашавање; рекламирање; 

пословна истраживања; саветодавне услуге у 

пословном управљању; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

пружање пословних информација; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

систематизација информација у компјутерским 

базама података; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; рекламирање у средствима комуникације; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; прикупљање статистичких података; 

пословно управљање; маркетинг; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

42  компјутерско програмирање; услуге консултација 

у вези са рачунарским програмима; дизајнирање 

програма, инсталација, одржавање, изнајмљивање, 

тзв. ”софтwаре” инжењеринг; развој софтвера у 

области објаве софтвера; услуге аутентификације 

корисника користећи технологију јединственог 

пријављивања за софтверске апликације на мрежи; 

услуге аутентификације корисника помоћу тзв. 

”блоцкцхаин” технологије.  
 

(210) Ж- 2022-897 (220) 20.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

 

(731) MNTROPIJA D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN, 

Милана Узелца 1а, спрат 3, стан 7, 11080, Београд, RS 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  
 

(210) Ж- 2022-898 (220) 18.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) JOIN DOO, Саве Ковачевића б.б.,  

36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.01; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01  

(511) 25  одећа, обућа и покривала за главу.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски прибор.  
 

(210) Ж- 2022-899 (220) 20.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Јокић Данило, Кнеза Лазара 191 Д2/4,  

35000, Јагодина, RS 

(540) 
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(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.11.07; 27.01.01; 27.05.15; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

(511) 9  цд-и дискови (интерактивни компакт 

дискови); цд јединице за рачунаре; двд дискови са 

снимљеним музичким садржајем; двд јединице; 

видео касете; видео траке; видео филмови; 

дигитални уређаји за репродукцију звучног записа; 

дигитална музика која се може преузети; дигитална 

музика која се може преузети са мп3 интернет 

страница; дигитална музика која се може преузети са 

интернета.  

16  књиге; књиге са песмама или нотама; новине; 

плакати од папира; плакати од папира или картона; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; држачи списа; документа 

(канцеларијски прибор).  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање преко свих јавних 

средствава комуникације; услуге истраживања које 

се односе на рекламирање и маркетинг; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са домаћим и страним спортским, 

музичким и осталим догађајима из области културе; 

оглашавање на отвореном; непосредно оглашавање; 

директно оглашавање; филмско оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику (паy пер цлицк) 

оглашавање; оглашавање путем банера; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; оглашавање; 

вођење послова; услуге онлајн малопродаје 

предходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања.  

38  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.  

41  пружање дигиталне музике која се може преузети 

са интернета; продукција музике; продукција и 

објављивање музике; услуге уређивања у пост-

продукцији у области музике; видеа и филма.  
 

(210) Ж- 2022-906 (220) 23.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) PROMAGO d.o.o. Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића 77/2, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Мила Радосављевић, Краља Милана 21, 

Врачар, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.04  

(591) плава, тамноплава  

(511) 9  магнети; електромагнетни калемови; појачала; 

појачивачке цеви; инструменти за геодетско мерење; 

механизми за апарате који се покрећу бројачем; ваге; 

апарати за демагнетизацију магнетних трака; магнетне 

траке; машине за мерење тежине; апарат за регулисање 

топлоте; бројачи; справе за мерење; апарати за мерење; 

апарати за тестирање који нису за медицинску употребу; 

магнетне жице; високофреквентни апарати; мерачи 

фреквенције; мерни инструменти; апарати и инструменти 

за вагање; апарати за мерење притиска; магнетни дискови; 

украсни магнети; тегови; мерачи; тегови.   

11  грејне нити, електричне; електрични јастучићи, 

који нису за медицинску употребу; ћебад, 

електрична, која нису за медицинску употребу; 

електрично грејане простирке.   

20  клупе; колевке; кревеци; канцеларијски 

намештај; намештај; столице; седишта; наслоњаче, 

лежаљке; канабеи; наслони за главу [намештај]; 

фотеље; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, 

осим постељи не; душеци; дивани и софе; кревети; 

опрема за намештај, неметална; опрема за кревете, 

неметална; јастуци; јастуци на надувавање, који нису 

за медицинску употребу; софе; столице за лежање 

[лигештули]; душеци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; намештај на надувавање; 

ваздушни кревети, не за медицинске намене.   
 

(210) Ж- 2022-908 (220) 24.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.01.05; 01.07.07; 02.05.06; 02.09.01; 03.07.19; 

09.03.14; 25.01.18; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24  

(511) 5  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-909 (220) 24.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.07.07; 02.05.06; 02.09.01; 03.07.19; 

09.03.14; 25.01.18; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24  

(511) 5  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-919 (220) 25.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Rič d.o.o. Prokuplje, Нова Божурна б.б., 18400, 

Прокупље, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 19.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

папир, папирне картоне, новине, магазине, књиге, 

упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, 

билтене, проспекте, немагнетне претплатне карте, 

немагнетне кредитне картице, немагнетне картице 

лојалности (лоyалитy цард).  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и 

услуге продаје на мало и/или на велико у маркетима 

или другим самоуслужним продајним просторима 

или наручивањем из каталога путем поште или 

путем средстава телекомуникације или путем 

глобалних компјутерских мрежа, пружање помоћи у 

менаџменту и организацији пословања, укључујући 

саветовање и пружање информација у вези с тим, 

између осталог и за малопродајне фирме и робне 

куће, давање административних, комерцијалних и 

рекламних информација и саветовање у вези са 

менаџментом пословања на мало, пружање помоћи и 

саветовање у менаџменту и организацији пословања, 

између осталог и у вези са велепродајом и 

малопродајом, укључујући наручивањем из каталога 

путем поште или путем телекомуникацијских медија 

или путем глобалне компјутерске мреже, услуге 

продајне промоције, посебно путем картица 

лојалности (лоyалитy цард) које омогућавају 

добијање поклона, ваучера и промотивних понуда, 

оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге 

организовање трговачких сајмова и изложби за 

комерцијалне и рекламне потребе. оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, услуге 

организовања такмичења у рекламне сврхе, 

организација промотивних операција за развијање 

лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 

административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања, укључујући и превоз 

камионом, испорука пошиљки, услуге ношења 

терета од стране носача, истовар терета, испорука 

робе, изнајмљивање складишта, шпедиција, 
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посредовање у услугама шпедиције, посредовање у 

превозу робе, посредовање у транспорту, пружање 

информација о транспорту, достава робе наручене 

путем рачунара или поштом, изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари у продајним објектима, 

лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта.  

 

(210) Ж- 2022-920 (220) 25.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Rič d.o.o. Prokuplje, Нова Божурна б.б.,  

18400, Прокупље, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 19.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 

28.05.00; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена, жута  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

папир, папирне картоне, новине, магазине, књиге, 

упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, 

билтене, проспекте, немагнетне претплатне карте, 

немагнетне кредитне картице, немагнетне картице 

лојалности (лоyалитy цард).  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и 

услуге продаје на мало и/или на велико у маркетима 

или другим самоуслужним продајним просторима 

или наручивањем из каталога путем поште или 

путем средстава телекомуникације или путем 

глобалних компјутерских мрежа, пружање помоћи у 

менаџменту и организацији пословања, укључујући 

саветовање и пружање информација у вези с тим, 

између осталог и за малопродајне фирме и робне 

куће, давање административних, комерцијалних и 

рекламних информација и саветовање у вези са 

менаџментом пословања на мало, пружање помоћи и 

саветовање у менаџменту и организацији пословања, 

између осталог и у вези са велепродајом и 

малопродајом, укључујући наручивањем из каталога 

путем поште или путем телекомуникацијских медија 

или путем глобалне компјутерске мреже, услуге 

продајне промоције, посебно путем картица 

лојалности (лоyалитy цард) које омогућавају 

добијање поклона, ваучера и промотивних понуда, 

оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге 

организовање трговачких сајмова и изложби за 

комерцијалне и рекламне потребе. оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, услуге 

организовања такмичења у рекламне сврхе, 

организација промотивних операција за развијање 

лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 

административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања, укључујући и превоз 

камионом, испорука пошиљки, услуге ношења 

терета од стране носача, истовар терета, испорука 

робе, изнајмљивање складишта, шпедиција, 

посредовање у услугама шпедиције, посредовање у 

превозу робе, посредовање у транспорту, пружање 

информација о транспорту, достава робе наручене 

путем рачунара или поштом, изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари у продајним објектима, 

лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта.  
 

(210) Ж- 2022-921 (220) 25.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Zhenshi Information Technology (Shanghai) 

Company Limited, Room 4015, Building 2, No.588 

Zixing Road, , Minhang District, Shanghai City, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) 9  слушалице; таблет рачунари; мобилни 

телефони; рачунари; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; паметни 

сат [обрада података]; џепни електронски 

преводиоци; мрежна комуникациона опрема; роботи 

за наставу; мобилне апликације за преузимање; 

скејтборд кациге; спортске наочаре; читачи 

електронских књига; ручни скенери; рачунарски 

програми, који се могу преузимати. 

14  племенити метали, непрерађени или 

полуобрађени; привесци [накит]; накит; часовници; 

ручни часовници; сатови; спортски ручни сатови; 

каишеви за сатове; сатови и часовници, електрични; 

кутије за накит.  

28  играчке камере; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; играчке; машине за 

физичке вежбе; игре; шах; скутери [играчке]; ролери; 

справе за физичко вежбање; справе за вежбање руку.  
 

(210) Ж- 2022-922 (220) 25.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Zhenshi Information Technology (Shanghai) 

Company Limited, Room 4015, Building 2, No.588 

Zixing Road, , Minhang District, Shanghai City, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  слушалице; таблет рачунари; мобилни телефони; 

рачунари; фотокопир апарати [фотографски, 

електростатички, термички]; паметни сат [обрада 

података]; џепни електронски преводиоци; мрежна 

комуникациона опрема; роботи за наставу; мобилне 

апликације за преузимање; скејтборд кациге; спортске 

наочаре; читачи електронских књига; ручни скенери; 

рачунарски програми, који се могу преузимати.  

14  племенити метали, непрерађени или 

полуобрађени; привесци [накит]; накит; часовници; 

ручни часовници; сатови; спортски ручни сатови; 

каишеви за сатове; сатови и часовници, електрични; 

кутије за накит.  

28  играчке камере; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; играчке; машине за 

физичке вежбе; игре; шах; скутери [играчке]; ролери; 

справе за физичко вежбање; справе за вежбање руку.  
 

(210) Ж- 2022-924 (220) 24.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, зелена, бела, црна  

(511) 9  рачунарски софтвер.  

28  апарати за забаву и игру коју користе спољни 

екран и монитор.  

37  услуге постављања и поправке рачунара.  
 

(210) Ж- 2022-926 (220) 25.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Shishapresso S.A.L., Manhattan Building, 3rd 

Floor, 250 Sami Solh Boulevard, Beirut, LB 

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

11000, Београд 

(540) 

SHISHAPRESSO 

(511) 34  дуван; производи за пушаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2022-928 (220) 26.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) AGROHIM & KEMOIMPEX DOO 

BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Ресавска 66,  

11169, Београд, RS 

(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08 

(591) плава, црна, жута  

(511) 35  услуге велепродаје везане за возила; услуге 

трговине пнеуматицима на велико и мало; улуге 

трговине ауто козметиком на велико и мало; услуге 

трговине ауто опремом на велико и мало ; услуге 

трговине акумулаторима на велико и мало.  

37  услуге балансирања пнеуматика; услуге поправке 

пнеуматика; услуге инсталирања пнеуматика.  
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(210) Ж- 2022-929 (220) 26.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

LAMBOFIT 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-931 (220) 26.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар 

Михајла Пупина 2, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.09; 26.11.12; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена-PANTONE 485C, плава-PANTONE 

Violet C, сива-PANTONE cool gray 10C, црна-

PANTONE Hexachrome Black C  

(511) 35  оглашавање и вођење комерцијалних послова; 

пословно управљање и канцеларијски послови.  

41  образовне услуге и припремање обука.  

42  научне и технолошке услуге у области 

саобраћаја; истраживање и пројектовање у вези 

наведених услуга.  
 

(210) Ж- 2022-935 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) STR MALI TRG TRAILOVIĆ MIRJANA PR 

KOBILJE, Кобиље б.б., 12313 , Божевац, RS 

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

(540) 

TRAIKO 

(511) 1  течна ђубрива.  
 

(210) Ж- 2022-936 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street,  

New York, NY 10022, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

употребу од стране других у пружању финансијских 

услуга, односно софтвер који се може преузети или 

снимати за прикупљање, анализу, организовање, 

складиштење и пренос података и информација у 

области управљања финансијским ризиком, у 

области финансијског управљања и управљања 

инвестицијама; рачунарски софтвер који се може 

преузети или снимати и мобилне апликације који се 

користе у вези са финансијским услугама, односно 

софтвер за прикупљање, анализу, организовање, 

складиштење и пренос података и информација у 

областима личног финансијског планирања, личног 

управљања финансијама, управљања личним 

инвестицијама и планирања пензионисања.  

35  пружање информација и анализа које се односе 

на податке о економском тржишту; обезбеђивање и 

ажурирање финансијског индекса; обезбеђивање 

финансијских индекса на основу одабраних група 

хартија од вредности; обезбеђивање и ажурирање 

финансијског индекса хартија од вредности и њихова 

класификација, анализа и извештавање; пружање 

информација о пословном развоју и пружање савета 

финансијским стручњацима; пословни савети и 

информације; анализа тржишта; прикупљање 

финансијских информација, информација о 

хартијама од вредности, берзи, трговању и 

котацијама, вредносних индекса и других 

информација везаних за тржиште финансија у 

пословне сврхе; анализирање и прикупљање 

података за мерење перформанси финансијских 

тржишта.  

36  управљање инвестицијама; савети у вези са 

инвестицијама; управљање финансијским ризиком; 

услуге посредовања у вези са финансијским 

инвестирањем; услуге финансијског планирања и 

саветовања у вези инвестирања; финансијске и 

инвестиционе услуге, односно, управљање и 

посредовање у области акција, обвезница, опција, 

роба, фјучерса и других хартија од вредности, и 

инвестирање фондова за друге; финансијске услуге, 

наиме, оперативни рад и управљање хедж 

фондовима, робним фондовима и другим 

колективним инвестиционим средствима, и трговање 

хартијама од вредности, опцијама, фјучерсима, 

дериватима, дужничким инструментима и робом за 

друге; финансијско управљање трговином акцијама 

на берзи и другим финансијским хартијама од 
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вредности на финансијским тржиштима; праћење 

финансијских тржишта у сврхе улагања; анализе 

финансијског инвестирања и истраживање берзе; 

пружање информација и савета у области финансија, 

финансијских улагања, финансијских процена и 

финансијских аспеката пензионисања; пружање 

информација и истраживања у области финансија и 

финансијског инвестирања.  

42  пружање привременог коришћења онлајн 

рачунарског софтвера који се не може преузети, wеб 

апликација и онлајн рачунарских софтверских 

платформи које се не могу преузети за употребу у 

области финансијских услуга, односно за управљање 

ризиком, пружање финансијских информација, 

финансијско управљање, трговање хартијама од 

вредности, услуге управљања инвестицијама и 

планирање пензионисања.  
 

(210) Ж- 2022-937 (220) 24.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА НЕВЕНА ДОО 

БЕОГРАД, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.01; 01.07.06; 01.15.11; 02.05.06; 02.09.01; 

24.03.18; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) пастелно плава, розе, зелена, жута, лила  

(511) 3  марамице натопљене са козметичким 

лосионима; марамице за бебе натопљене препаратима 

за чишћење; немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; сапун, козметички препарати за купање; 

парфимеријски производи и етарска уља; памучни 

штапићи за козметичку употребу, козметика, тоалетни 

производи; козметичке креме, уља за козметичку 

примену, шампони, препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање (тоалетни препарати), 

козметички препарати за негу коже.  

5  марамице натопљене фармацеутским лосионима; 

фармацеутски и медицински препарати; помаде за 

медицинску употребу, пелене за бебе, непромочиве 

гаћице за бебе, анибактеријски сапуни.  

35  рекламирање преко плаката, објављивање 

рекламних текстова; oглашавање, рекламирање.   
 

(210) Ж- 2022-938 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Avaya Inc. , 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 

Durham, North Carolina 27713, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

AVAYA ONECLOUD 

(511) 42  услуге софтвера у виду сервиса (SaaS) које 

садрже услуге обједињене комуникације као услуге 

(ucaas), услуге контакт центра као услуге (ccaas) и 

услуге комуникационе платформе као услуге (cpaas), 

наиме услуге које укључују услуге рачунарства у 

облаку у виду софтвера заснованог на облаку за 

позивне центре и пословне обједињене комуникације 

за омогућавање пословне комуникације за 

телефонске позиве, конференције, размену порука, 

дељење података и софтвер за омогућавање услуга 

комуникационе мреже; платформа као услуга (PaaS); 

истраживања у области телекомуникационих 

технологија.  
 

(210) Ж- 2022-939 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, New York, 

NY 10022, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

BLACKROCK 

(511) 9  рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

употребу од стране других у пружању финансијских 

услуга, односно софтвер који се може преузети или 

снимати за прикупљање, анализу, организовање, 

складиштење и пренос података и информација у 

области управљања финансијским ризиком, у 

области финансијског управљања и управљања 

инвестицијама; рачунарски софтвер који се може 

преузети или снимати и мобилне апликације који се 

користе у вези са финансијским услугама, односно 

софтвер за прикупљање, анализу, организовање, 

складиштење и пренос података и информација у 

областима личног финансијског планирања, личног 

управљања финансијама, управљања личним 

инвестицијама и планирања пензионисања.  

35  пружање информација и анализа које се односе на 

податке о економском тржишту; обезбеђивање и 

ажурирање финансијског индекса; обезбеђивање 

финансијских индекса на основу одабраних група 

хартија од вредности; обезбеђивање и ажурирање 

финансијског индекса хартија од вредности и њихова 

класификација, анализа и извештавање; пружање 

информација о пословном развоју и пружање савета 

финансијским стручњацима; пословни савети и 

информације; анализа тржишта; прикупљање 

финансијских информација, информација о хартијама 
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од вредности, берзи, трговању и котацијама, 

вредносних индекса и других информација везаних за 

тржиште финансија у пословне сврхе; анализирање и 

прикупљање података за мерење перформанси 

финансијских тржишта.  

36  управљање инвестицијама; савети у вези са 

инвестицијама; управљање финансијским ризиком; 

услуге посредовања у вези са финансијским 

инвестирањем; услуге финансијског планирања и 

саветовања у вези инвестирања; финансијске и 

инвестиционе услуге, односно, управљање и 

посредовање у области акција, обвезница, опција, роба, 

фјучерса и других хартија од вредности, и инвестирање 

фондова за друге; финансијске услуге, наиме, 

оперативни рад и управљање хедж фондовима, робним 

фондовима и другим колективним инвестиционим 

средствима, и трговање хартијама од вредности, 

опцијама, фјучерсима, дериватима, дужничким 

инструментима и робом за друге; финансијско 

управљање трговином акцијама на берзи и другим 

финансијским хартијама од вредности на финансијским 

тржиштима; праћење финансијских тржишта у сврхе 

улагања; анализе финансијског инвестирања и 

истраживање берзе; пружање информација и савета у 

области финансија, финансијских улагања, 

финансијских процена и финансијских аспеката 

пензионисања; пружање информација и истраживања у 

области финансија и финансијског инвестирања.  

42  пружање привременог коришћења онлајн 

рачунарског софтвера који се не може преузети, wеб 

апликација и онлајн рачунарских софтверских 

платформи које се не могу преузети за употребу у 

области финансијских услуга, односно за управљање 

ризиком, пружање финансијских информација, 

финансијско управљање, трговање хартијама од 

вредности, услуге управљања инвестицијама и 

планирање пензионисања.  
 

(210) Ж- 2022-941 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) 39  изнајмљивање аутомобила, изнајмљивање 

возила.  
 

(210) Ж- 2022-942 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) 39  изнајмљивање аутомобила, изнајмљивање 

возила.  
 

(210) Ж- 2022-944 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) EIGHT DOTS d.o.o. Beograd-Voždovac , 

Билећка 16/8, 11040, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 26.01.15; 26.01.24  

(511) 9  рачунарски и апликативни софтвер, 

укључујући за мобилне телефоне, компјутерске 

таблете, рачунаре, преносне рачунаре, лаптопове и 

нетбоок рачунаре, укључујући све напред наведено 

за употребу за унапређење менталног здравља, 

посебно практиковања захвалности и уживања у 

моменту, прикупљања позитивних тренутака као 

мултимедијалних фајлова, бележење 

саморефлексија, успостављања добрих и здравих 

навика, позитивног начина размишљања, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 
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људима; софтвер и мобилне апликације које се могу 

преузети које садрже ресурсе, информације, савете, 

курсеве, предавања, програме активности, публикације, 

електронске књиге, аудио књиге, електронске билтене, 

електронске магазине, постере, текст, чланке, поруке, 

инспиративне цитате, слике, фотографије, покретне 

слике, графичке радове, музичке снимке, звучне 

снимке, видео записе, аудио-видео снимке, игре, 

мултимедијалне датотеке, укључујући све напред 

наведено из области менталног здравља и психологије, 

а посебно практиковања захвалности и уживања у 

моменту, успостављања добрих и здравих навика, 

повећавања среће и изградњу квалитетних односа са 

другим људима;  аудио датотеке које се могу преузети 

у облику кратких прича и водича за побољшање 

менталног здравља; видео датотеке које се могу 

преузети у области менталног здравља и психологије;  

софтвер за виртуелну стварност који се може преузети, 

а који укључује технике медитације, програме за 

успостављање добрих навика, вођене програме за 

практиковање захвалности и успостављање добрих 

навика; електронске публикације које се могу преузети 

укључујући књиге, аудио књиге, билтене, магазине, 

постере, текстове, чланке, поруке, инспиративне 

цитате, програме активности, албуме успомена (који 

садрже слике и текст), дневнике захвалности, 

укључујући све напред наведено у области менталног 

здравља, посебно у циљу практиковања захвалности и 

уживања у моменту, саморефлексије, успостављања 

добрих навика, позитивног начина размишљања, 

повећавање среће и изградњу квалитетних односа са 

другим људима; тонови звона за мобилне телефоне која 

се могу преузети; слике, фотографије, постери, 

компјутерске позадине, музика, снимљени звукови, 

покретне слике, графички радови, видео снимци, 

аудио-видео снимци, игре и мултимедијске датотеке, 

који се могу преузети, укључујући све напред наведено 

у области менталног здравља, а посебно практиковања 

захвалности и уживања у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавање среће и изградње 

квалитетних односа са другим људима.  

35  пословне консултације у области развоја 

пословног вођства; пословно управљање и 

организационо саветовање у пољима побољшања 

продуктивности и менталног здравља запослених;  

консултације у вези са избором особља; 

консултације о стратегији кумуникације у односима 

са јавношћу, посебно у погледу бриге о запосленима; 

организовање изложби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; објављивање рекламних текстова;  

услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у 

вези са штампаним публикацијама, магазинима, 

књигама, електронским књигама, аудио књигама, 

књигама активности, електронским публикацијама, 

брошурама, билтенима, магазинима, албумима 

успомена и дневницима захвалности (који садрже 

слике и текст), чланцима, компилацијама цитата, 

графичким радовима, програмима за побољшање 

менталног здравља, компјутерским позадинама и 

тоновима за мобилне телефоне; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са постерима, 

уметничким штампаним материјалима на платну, 

урамљеним уметничким материјалима, урамљеним 

фотографијама, фотографијама, дигиталним 

фотографијама, сликама, дигиталним сликама, 

шољама, канцеларијским материјалом; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 

мајицама, одећом, покривалима за главу, обућом, 

пешкирима, баде мантилима, стоним организерима, 

регистраторима и фасциклама за канцеларијску 

употребу, лепилима и налепницама за канцеларијску 

употребу, стикерима, фото албумима, албумима 

успомена (који садрже слике и текст), адресарима, 

агендама, свескама, нотесима, украсним папирима, 

блоковима за цртање, свесцима за цртање и осталом 

канцеларијском опремом; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са разгледницама, 

честиткама, рођенданским честиткама, честиткама за 

посебне прилике, картицама са указивањем 

захвалности, картицама са сликама, картицама са 

цитатима, празним дневницима, дневницима 

захвалности, маркерима за књиге, самолепљивим 

налепницама, календарима, украсним папиром за 

увијање поклона, штампаним материјалима, 

прибором за цртање, украсним папиром, шаблонима 

за украшавање, капама, наочарима за сунце, 

шаловима, марамама, шеширима. услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје у вези са свећама, 

чајевима, уљима за ароматерапију, уљима за масажу, 

тоалетним потрепштинама, уљима за купку, 

сапунима, купкама, мехурићима за купање, 

кристалима и перлама за купање, солима за купку 

(немедицинским); услуге малопродаје и услуге 

онлајн малопродаје у вези са геловима за туширање, 

лосионима за туширање, поклон корпама које садрже 

немедицинске купке и козметичке препарате, 

шампонима, лосионима за кожу, лосионима за тело, 

кремама за тело, маскама за лице, козметиком, 

хидратантним кремама, кремама за после бријања, 

миришљавим штапићима; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са есенцијалним 

уљима, парфемима, цветним екстрактима, 

производима за ароматерапију, миришљавим 

фасциклама, јастуцима, украсним шкрињама, 

теписима; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје у вези са софтерима који се могу 

преузети, датотекама слика које се могу преузети, 

мобилним апликацијама које се могу преузети, 

додацима за рачунаре, додацима за мобилне 

телефоне, додацима за рачунарске таблете, преносне 

рачунаре, лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 
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футролама и маскама за мобилне телефоне, 

футролама, торбама и маскама за таблете; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 

играчкама, подлогама за рачунарског миша, 

звучницима, слушалицама, држачима за мобилне 

телефоне, футролама за преносне рачунаре, 

лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са футролама за 

наочаре, декоративним лампама, фењерима, 

држачима за свеће, орнаменталним декорацијама, 

консултације, саветовања и информативне услуге 

везане за било коју од напред наведених услуга;  

све претходно наведене услуге се такође пружају 

путем електронских медија, глобалне мреже 

рачунара, комуникационих мрежа и комуникационих 

уређаја, укључујући онлајн преко рачунара, 

компјутерске базе, дигиталних платформи, интернет, 

wеб сајтова, друштвених мрежа, интернет 

претраживача, мобилних апликација, мобилних 

уређаја, формула и других канала комуникације.  

38  услуге слања порука, размене текстуалних, аудио и 

видео података електронском комуникационом мрежом 

између корисника мобилних телефона и других уређаја 

са приступом интернету, употребом рачунарских и 

мобилних апликација у области менталног здравља, 

позитивног начина размишљања, практиковања 

захвалности и уживања у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавања среће и изградњу 

квалитетних односа са другим људима; пружање 

услуга онлајн форума за размену порука између 

корисника мобилних телефона и других уређаја са 

приступом интернету коришћењем рачунарских и 

мобилних апликација у циљу унапређења менталног 

здравља, а посебно практиковања захвалности и 

уживања у моменту, прикупљања позитивних 

тренутака као мултимедијалних фајлова, бележење 

саморефлексија, успостављања добрих и здравих 

навика, позитивног начина размишљања, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима; електронски пренос података и докумената 

путем интернета и другим електронским 

комуникационим мрежама; пренос података путем 

лектронске поште; пренос честитки и изражавања 

захвалности путем интернета; пренос подкаст садржаја; 

стриминг података, наиме, текстуалних, аудио, видео, 

аудио видео и мултимедијалних садржаја.  

41  услуге обучавања и разоноде, наиме, спровођење 

програма обука које промовишу ментално здравље, 

практиковање захвалности и уживање у моменту, 

успостављање добрих и здравих навика, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим људима; 

услуге обучавања и разоноде, наиме, спровођење 

програма обука које промовишу ментално здравље, 

практиковање захвалности и уживање у моменту, 

успостављање добрих и здравих навика, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима које су доступне онлајн путем мобилних 

телефона и других уређаја са интернет приступом; 

услуге обучавања и разоноде, наиме, спровођење 

услуга мотивационих говора у вези са менталним 

здрављем, практиковањем захвалности и уживањем у 

моменту, успостављања добрих и здравих навика, 

повећавањем среће и изградњом квалитетних односа са 

другим људима; услуга обучавања у области развоја 

пословног вођства; пружање информација и савета 

путем вебсајта из области менталног здравља, 

практиковања захвалности и уживања у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавања 

среће и изградње квалитетних односа са другим 

људима.публикација текстова, књига, билтена, 

магазина, постера и осталих штампаних ствари; 

издавање електронских текстова, електронских књига, 

електронских билтена, електронских чланака, музике, 

звучних белешки, слика, покретних слика, графичких 

радова и других публикација у електронској форми; 

услуга онлајн издавања књига, билтена, магазина, 

постера, текстова, чланака, порука, цитата, слика и 

графичких радова у области менталног здравља, 

позитивног начина размишљања, практиковања 

захвалности и уживања у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавања среће и изградње 

квалитетних односа са другим људима; пружање 

информација у области забаве, публикација и 

едукације, наиме пружање информација у вези са 

конференцијама, догађајима, манифестацијама, 

семинарима, курсевима, предавањима, активностима, 

скуповима и забавним догађајима, све напред наведено 

у области менталног здравља, а посебно практиковања 

захвалности и уживања у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавања среће и изградње 

квалитетних односа са другим људима; услуге обуке и 

забаве, наиме, давање информација, савета, програма 

обуке, електронских публикација, наиме, књига, 

магазина, билтена, водича, чланака, прича, вести, 

коментара, цитата, текстова и онлајн видео, музичких и 

звучних записа, слика, покретних слика и игри, путем 

глобалне рачунарске мреже у области менталног 

здравља, а посебно практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима; производња подкаста који 

промовишу ментално здравље, практиковање 

захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавање среће и изградњу 

квалитетних односа са другим људима; припрема и 

вођење програма наставе и обуке у области менталног 

здравља, а посебно практиковање захвалности и 

уживање у моменту, успостављање добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима; припрема и вођење семинара, 

конференција, подучавања, радионица, едукационих 

курсева и предавања у области менталног здравља, 
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практиковање захвалности и уживање у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим људима; 

припрема и вођење догађаја и манифестација, 

активности, скупова и забава, у облику уметничких, 

културних и друштвених забавних догађаја и 

манифестација, у области менталног здравља, 

практиковања захвалности и уживања у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим људима; 

пружање информација и консултантских услуга у вези са 

напред наведеним услугама; услуга наставе у областима 

менталног здравља, практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградње квалитетних 

односа са другим људима; издавање књига у областима 

менталног здравља, практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградње квалитетних 

односа са другим људима.  

42  пружање услуге привременог коришћења онлајн 

софтверске апликације која омогућава корисницима 

да приступе библиотеци програма активности, 

систему за препоручивање активности, чување 

резервне копије у облаку, електронско похрањивање 

података, и електронску комуникацију са другим 

корисницима; пружање услуге привременог 

коришћења онлајн софтверске апликације која која 

омогућава корисницима да приступе едукативном 

садржају, инструкцијама и курсевима у области 

менталног здравља, а посебно практиковања 

захвалности и уживању у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавању среће и 

изградњи квалитетних односа са другим људима; 

платформа као услуга која укључује рачунарске 

софтвере и апликације, рачунарске платформе, 

мобилне и таблет апликације за употребу у групној 

комуникацији, наиме размену порука и података, 

чување резервне копије у облаку, електронско 

похрањивање података, и електронску комуникацију 

са другим корисницима; платформа као услуга која 

укључује рачунарске софтвере и апликације, 

рачунарске платформе, мобилне и таблет апликације 

за употребу остваривања приступа едукативном 

садржају, инструкцијама и курсевима у области 

менталног здравља, а посебно практиковање 

захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавању среће и 

изградњи квалитетних односа са другим људима.  
 

(210) Ж- 2022-946 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

POLAR 

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван за загревање; делови и опрема за 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-947 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

RICH BRONZE 

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван за загревање; делови и опрема за 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-948 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 
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(540) 

BALANCED BLUE 

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које нису 

за медицинске или лековите сврхе; шибице и артикли за 

пушаче; електричне и/или електронске цигарете; 

течности за електричне и/или електронске цигарете; 

пушачки артикли за електричне и/или електронске 

цигарете; футроле за ношење електричних и/или 

електронских цигарета; муштикле за електричне и/или 

електронске цигарете; уређаји за вапоризацију дувана, 

дуванских производа и замена за дуван; цигарете које 

садрже замене за дуван; електрични и електронски 

уређаји за загревање дуванских патрона, дуванских 

производа и замена за дуван; дуванске патроне, 

производи од дувана и замене за дуван за загревање; 

делови и опрема за наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-949 (220) 27.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) YONG TAI DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87 лок 203, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Срећко П. Митрић, адвокат, Десанке 

Максимовић 9/4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.21; 27.05.22; 29.01.06; 29.01.08 

(591) сива, црна, бела  

(511) 9  рачунари и периферни рачунарски уређаји; 

мобилни телефони; каблови.  
 

(210) Ж- 2022-951 (220) 30.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) DIVS NEUROINFORMATICS DOO 

LESNICA, Браце Малетића 5, 15307, Лешница, RS 

(740) Јована Томић, адвокат, Кнеза Милоша 95/23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 26.04.09; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.15  

(591) зелена, жута, тиркизна, љубичаста, плава  

(511) 35  анализирање и истраживање тржишта; 

анализирање пословних података; аутоматска обрада 

података; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; вођење медицинске документације 

и историје болести пацијента; вођење, организовање 

и управљање пословањем; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; директан маркетинг; 

директно оглашавање; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

електронско обрађивање података; издвање 

штампаног материјала који се односи на услуге 

оглашавања; изнајмљивање огласног простора; 

израда материјала за оглашавање; интернет 

маркетинг; истраживања тржишта; компјутерско 

управљање подацима; консултовање у вези са 

пословним активностима и управљањем; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; 

непосредно оглашавање; објављивање рекламног 

материјала и текстова; оглашавање; онлајн 

маркетинг; организација рекламних догађаја; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

пословно управљање болницама; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

фактурисање; представљање производа у рекламне 

сврхе; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; приказивање производа 

јавности; припремање маркетиншких извештаја; 

припремање маркетиншког материјала; услуге 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

велепродаје медицинских уређаја; услуге 

малопродаје у вези са медицинским апаратима; 

услуге малопродаје у вези са медицинским 

инструментима.  

42  ажурирање и одржавање рачунарског софтвера; 

анализа података; анализа развоја производа; дизајн 

и развој архитектуре рачунарског софтвера; дизајн и 

развој архитектуре рачунарског хардвера; дизајн и 

развој медицинске технологије; дизајн и развој 

медицинских дијагностичких апарата; дизајн и развој 

нових технологија за друге; дизајн и развој 

производа; дизајн и развој рачунара и рачунарских 

програма; дизајн и развој рачунарског софтвера за 

коришћење у медицинској технологији; дизајн и 

развој рачунарског хардвера и софтвера за 

коришћење на пољу медицине; дизајн и развој 

система за обраду података; дизајн и развој система 

за приказ података; дизајн и развој софтвера из 

области мобилних апликација; дизајнирање веб 

страница; дизајнирање визит карти; израда научних 

студија; инжењерске услуге; испитивање 
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безбедности производа; истраживање у области 

фармацеутских производа; консултантске услуге у 

области науке, инжењеринга и информационе 

технологије; консултантске услуге у области 

фармацеутског истраживања; медицинска 

истраживања; писање рачунарских програма; услуге 

истраживања и развоја у вези са медицином; 

фармацеутско истраживање и развој.  

44  здравствена нега; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање опреме за медицинску и здравствену 

негу; изнајмљивање уређаја за медицинско снимање; 

израда извештаја који се односе на здравље; израда 

извештаја који се односе на медицинска питања; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске услуге у вези са 

здравственом негом; лекарски прегледи; медицинска 

анализа за дијагностику и третман особа; 

медицинска нега; медицинска помоћ; медицинске и 

здравствене услуге; медицинске услуге; медицинске 

услуге у области дијабетеса; медицински скрининг; 

медицинско тестирање; пружање информација о 

здрављу; пружање информација о измајмљивању 

медицинских машина и апарата; пружање 

информација у области медицине; пружање 

фармацеутских информација; саветодавне услуге у 

вези са здрављем; услуге медицинске дијагностике; 

услуге медицинске неге и анализе у вези са лечењем 

пацијената; услуге медицинске процене; услуге 

медицинског тестирања у вези са дијагнозом и 

лечењем болести; услуге пружања медицинских 

информација преко интернета.  
 

(210) Ж- 2022-953 (220) 30.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.09; 

27.05.09; 27.05.15; 27.05.24  

(511) 39  изнајмљивање аутомобила, изнајмљивање возила.  
 

(210) Ж- 2022-954 (220) 30.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) STR MALI TRG TRAILOVIĆ MIRJANA PR 

KOBILJE, Кобиље б.б., 12313 , Божевац, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.03.13; 05.03.20; 05.05.20; 19.11.04; 

25.05.05; 26.03.12; 26.03.13; 26.03.14; 26.04.11; 29.01.12 

(591) песак-ЦМYК: Ц=6 М=7 Y=15 К=0 1; зелена- 

ЦМYК: Ц=100 М=0 Y=100 К=70)  

>(511) 1  течна ђубрива.  
 

(210) Ж- 2022-955 (220) 30.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) AUTOTECHNICA SERBIA DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 31, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Драгана Ђоговић, адвокат, Немањина 32, 

11000, Београд 

(540) 
Wheels4all/Serbia 

(511) 39  изнајмљивање аутомобила, изнајмљивање возила.  
 

(210) Ж- 2022-963 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME”, also trading as ‘’ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.08; 06.07.01; 24.17.02; 26.04.12; 26.04.16; 

26.11.13; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена (Пантоне 186 Ц), плава (Пантоне 294 

Ц), светло-сива (Пантоне 7 Ц)  

(511) 9  кредитне картице; кодиране кредитне 

картице; кодиране пластичне картице; кагнетне 

дебитне картице; магнетне картице; електронске 

картице за попуст; паметне картице лојалности; 

кодиране картице лојалности; кодиране (магнетне) 

картице; кодиране картице; магнетно кодиране 

картице.  

16  кредитне картице без магнетног кодирања; 

дебитне картице без магнетног кодирања; штампане 

картице.  

35  услуге картице лојалности; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге 

организације, рада и надзора шема лојалности и 

подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз 

програме лојалности купаца; услуге управљања 

лојалношћу купаца путем подстицајних или 

промотивних шема.  

36  услуге кредитних картица; услуге издавање 

кредитних и дебитних картица; пружање услуга 

кредитних и дебитних картица; услуге издавања 

вредносних симбола (знакова) у вези са шемама 

лојалности купаца; услуге финансијског пословања.  
 

(210) Ж- 2022-964 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

IFFCO 

(511) 29  јестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  

30  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски 

састојци; преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и 

сосови (зачини); полуготови производи од теста; 

смрзнуто тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); 

сладоледи; смрзнути десерти који нису млечни; 

смрзнути воћни десерти; ледени десерти; кафа; чај; 

какао; шећер; пиринач; тапиока; саго; замена за 

кафу; хлеб; пециво; меласа; со; сенф; брашно од 

житарица; зачини; прехрамбена пића (производи на 

бази зрневља и биља); умаци; биљни чај; мед; 

кокице.  

32  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици, енергетска пића, пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака,  сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(210) Ж- 2022-965 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.17  

(511) 29  јестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  

30  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски 

састојци; преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и 

сосови (зачини); полуготови производи од теста; 

смрзнуто тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); 
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сладоледи, смрзнути десерти који нису млечни; 

смрзнути воћни десерти; ледени десерти; кафа; чај; 

какао; шећер; пиринач; тапиока; саго; замена за 

кафу; хлеб; пециво; меласа; со; сенф; брашно од 

житарица; зачини; прехрамбена пића (производи на 

бази зрневља и биља); умаци; биљни чај; мед; 

кокице..  

32  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици; енергетска пића; пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака, сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(210) Ж- 2022-966 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TRISTAR 

(511) 29  јестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  
 

(210) Ж- 2022-967 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HAYAT 

(511) 29  јестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  

30  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски састојци; 

преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и сосови 

(зачини); полуготови производи од теста; смрзнуто 

тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); сладоледи, 

смрзнути десерти који нису млечни; смрзнути воћни 

десерти; ледени десерти; кафа; чај; какао; шећер; 

пиринач; тапиока; саго; замена за кафу; хлеб; пециво; 

меласа; со; сенф; брашно од житарица; зачини; 

прехрамбена пића (производи на бази зрневља и биља); 

умаци; биљни чај; мед; кокице. 

32  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици; енергетска пића; пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака, сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(210) Ж- 2022-968 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NOOR 

(511) 29  јестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано; сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива; пасуља; грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  

30  чоколаде; кондиторски производи; бомбоне; 

бисквити (све врсте); колачи; тестенина; макарони; 

резанци; инстант резанци; шпагете; резанци за супу; 

квасац; прашак за пециво и остали пекарски 

састојци; преливи за салате; мајонез; сирће; кечап и 
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сосови (зачини); полуготови производи од теста; 

смрзнуто тесто; смрзнуте парате (индијске лепиње); 

сладоледи, смрзнути десерти који нису млечни; 

смрзнути воћни десерти; ледени десерти; кафа; чај; 

какао; шећер; пиринач; тапиока; саго; замена за 

кафу; хлеб; пециво; меласа; со; сенф; брашно од 

житарица; зачини; прехрамбена пића (производи на 

бази зрневља и биља); умаци; биљни чај; мед; 

кокице.  

32  безалкохолна пића, нарочито освежавајући 

напици; енергетска пића; пића на бази сурутке и 

изотонични напици (хипертонични и хипотонични) 

за спортске потребе; минерална и газирана вода; 

воћни напици и воћни сокови, нектари, сирупи и 

други препарати за прављење напитака, сокови у 

праху и шумеће таблете за прављење безалкохолних 

пића и коктела.  
 

(210) Ж- 2022-970 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

RAHMA 

(511) 29  jестива уља; масти; ги пречишћени путер 

[ghее]; маргарин; путер; производи за супу; млеко и 

млечни производи; млеко с укусом; млечни шејкови; 

месо; риба; живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни; слатка павлака; желеи; џемови; 

компоти; јаја; грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира; чипс од кромпира и листићи 

од кромпира; све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива; пасуља; грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди); печурке; конзервисани 

кикирики.  
 

(210) Ж- 2022-971 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ROYAL LATHER  

(511) 3  тоалетни сапуни; детерџенти; детерџентни 

сапуни; шампони, козметика; уља за кожу и косу; 

лосиони за кожу и косу и други производи из ове 

класе за негу коже и косе; течни сапуни; препарати 

за чишћење, полирање, рибање и абразивни 

препарати и хигијенски раствори; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама, парфимерија.  
 

(210) Ж- 2022-972 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O Box No. 

4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SAVANNAH  

(511) 3  тоалетни сапуни; детерџенти; детерџентни 

сапуни; шампони, козметика; уља за кожу и косу; 

лосиони за кожу и косу и други производи из ове 

класе за негу коже и косе; течни сапуни; препарати 

за чишћење, полирање, рибање и абразивни 

препарати и хигијенски раствори; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама, парфимерија.  
 

(210) Ж- 2022-974 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б, 11 000, 

Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, окер  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 
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косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови за 

косу; креме за депилацију, восак за уклањање длачица; 

производи за бријање, сапун за бројање, пена за 

бријање, производи за после бријања, производи за 

заштиту од сунца за козметичку употребу, препарати за 

сунчање коже за козметичку употребу, препарати за 

самотамњење за козметичку употребу; тоалетни 

производи, пасте за зубе, сапуни, шампони, гелови за 

туширање, гелови за купање, уља за купање, соли за 

купање, пенасти производи за купање, перле за купање, 

талк за тоалетну употребу, тоалетно млеко, 

дезодоранси; производи за шминкање, кармини, 

маскара за трепавице, руменила, пудер за шминкање, 

сенка за очи, оловка за шминкање, производи за 

скидање шминке; декоративни узорци за козметичку 

употребу, привремене тетоваже за тело и нокте, 

комплети за шминкање, производи за негу и лепоту 

ноктију, лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за 

нокте, разређивачи за производе за нокте, вештачки 

нокти за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, 

лепак за вештачке нокте.  

16  папирни или картонски производи, наиме, кесе и 

папир за паковање, папирне или картонске кесе и 

кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, сетови 

за сцену, архитектонски модели; штампани 

производи нарочито постери, албуми, атласи, 

брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке које 

нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу.  

18  кожа и имитација коже; торбе и кофери; путна 

торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; торбе за 

плажу, школске торбе, сатцхел ташне, торбе за 

куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; аттацхе ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  

25  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

джемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиджаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за джеп, кравате, трегери, 

рукавице (одећа), рукавице без прстију, рукавице са 

спојеним прстима, муфови (одећа), муфови за уши 

(одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

35  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 

коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(210) Ж- 2022-975 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б,  

11 000, Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.25; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08 

(591) бордо Пантоне 7427 Ц, црна  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 

косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови 

за косу; креме за депилацију, восак за уклањање 

длачица; производи за бријање, сапун за бројање, 

пена за бријање, производи за после бријања, 

производи за заштиту од сунца за козметичку 

употребу, препарати за сунчање коже за козметичку 

употребу, препарати за самотамњење за козметичку 

употребу; тоалетни производи, пасте за зубе, сапуни, 

шампони, гелови за туширање, гелови за купање, 

уља за купање, соли за купање, пенасти производи за 

купање, перле за купање, талк за тоалетну употребу, 

тоалетно млеко, дезодоранси; производи за 

шминкање, кармини, маскара за трепавице, 

руменила, пудер за шминкање, сенка за очи, оловка 

за шминкање, производи за скидање шминке; 

декоративни узорци за козметичку употребу, 

привремене тетоваже за тело и нокте, комплети за 

шминкање, производи за негу и лепоту ноктију, 

лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за нокте, 

разређивачи за производе за нокте, вештачки нокти 

за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, лепак за 

вештачке нокте.  

16  папирни или картонски производи, наиме, кесе и 

папир за паковање, папирне или картонске кесе и 

кутије, кутије за шешире, водене боје, нацрти, сетови 

за сцену, архитектонски модели; штампани 

производи нарочито постери, албуми, атласи, 

брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке које 

нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу.  

18  кожа и имитација коже; торбе и кофери; путна 

торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; торбе за 

плажу, школске торбе, сатцхел ташне, торбе за 

куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; аттацхе ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  

25  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

джемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиджаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за джеп, кравате, трегери, 

рукавице (одећа), рукавице без прстију, рукавице са 

спојеним прстима, муфови (одећа), муфови за уши 

(одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

35  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 

коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
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(210) Ж- 2022-976 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) FASHION CO DОО, BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115б,  

11 000, Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, бордо- ПАНТОНЕ 7427 Ц   

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша, средства за чишћење, полирање, 

одмашћивање и абразивна средства, средства за 

чишћење, уља за чишћење, средства за кожу (восак), 

препарати за избељивање коже, креме за полирање, 

креме за кожу, восак за ципеле, лак за ципеле, восак, 

восак за обућаре; парфимерија; парфеми; тоалетна 

вода, парфемска вода, колоњска вода, базе за 

парфеме, екстракти цвећа, етерична уља; освеживач 

за ваздух, мирисне посуде-потпури, тамјан; 

козметички препарати за негу коже и усана; 

козметички препарати за мршављење; лосиони за 

козметичку употребу, козметичке маске, козметички 

производи за руке, лице и тело; производи за негу 

косе, лосиони за косу, избељивачи за косу, боје за 

косу, креме или гелови за обликовање косе, лакови 

за косу; креме за депилацију, восак за уклањање 

длачица; производи за бријање, сапун за бројање, 

пена за бријање, производи за после бријања, 

производи за заштиту од сунца за козметичку 

употребу, препарати за сунчање коже за козметичку 

употребу, препарати за самотамњење за козметичку 

употребу; тоалетни производи, пасте за зубе, сапуни, 

шампони, гелови за туширање, гелови за купање, 

уља за купање, соли за купање, пенасти производи за 

купање, перле за купање, талк за тоалетну употребу, 

тоалетно млеко, дезодоранси; производи за 

шминкање, кармини, маскара за трепавице, 

руменила, пудер за шминкање, сенка за очи, оловка 

за шминкање, производи за скидање шминке; 

декоративни узорци за козметичку употребу, 

привремене тетоваже за тело и нокте, комплети за 

шминкање, производи за негу и лепоту ноктију, 

лакови за нокте, штитници за нокте, лакови за нокте, 

разређивачи за производе за нокте, вештачки нокти 

за руке и стопала, сетови за вештачке нокте, лепак за 

вештачке нокте.  

16  папирни или картонски производи, наиме, кесе и 

папир за паковање, папирне или картонске кесе и кутије, 

кутије за шешире, водене боје, нацрти, сетови за сцену, 

архитектонски модели; штампани производи нарочито 

постери, албуми, атласи, брошуре, мапе, разгледнице, 

каталози, ознаке које нису од тканине, штампани 

материјали, књиге, новине, периодична издања, 

журнали, дневници, траке; материјал за повезивање 

књига; фотографије; прибор за писање нарочито 

блокови, блокови за цртање, папири за упијање, свеске, 

календари, коверте, папир за писање, књиге; лепкови за 

прибор за писање или кућну употребу; уметнички 

материјал; четкице за сликање; материјали за писаће 

машине и канцеларију (осим намештаја), нарочито 

подлоге за писање, кутије и подлоге за печат, носачи за 

писма, ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи 

за мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или материјал 

за учење (осим апарата); пластични материјал за 

паковање (није укључено у остале класе); тип штампе, 

блокови за штампу. 

18  кожа и имитација коже; торбе и кофери; путна торба, 

спортска торба; ручна торба, ранчеви; торбе за плажу, 

школске торбе, satche ташне, торбе за куповину; путни 

кофери; путне торбе за одећу и обућу; attache ташна и 

ташна за документа, attache ташна за документа, актовка 

(кожна галантерија); торбице, новчаници, држачи за 

картице (новчаници), торбице за ситнину, торбице за 

кључеве (кожна галантерија); кутије од коже или 

имитације коже; путни сетови (кожна галантерија); 

несесер за козметику, неуграђени; кожне торбе, клач 

ташне (вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа 

за животиње, торбе за ношење животиња.  

25  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, кошуље 

са кратким рукавима; комбинезони, блузе, џемпери и 

пуловери, дресови (одећа), плетиво (одећа), капути, 

јакне, парке, кабанице, мантили, капуљаче (одећа), 

пончо, одела, комбинације (одећа), хаљине, сукње, 

сукња-шорц, шорцеви, панталоне, боксерице, хеланке 

(панталоне), доњи веш; пиџаме, спаваћице, кућна 

хаљина (огртач), бадемантили, купаћи костими, купаће 

гаће, корсети (доњи веш), крагне (одећа), крагне које се 

могу скинути, ешарпе, манжетне (одећа), кимона, дечје 

рубље (одећа), каишеви (одећа), каишеви за новац 

(одећа), шалови, мараме, марамице за џеп, кравате, 

трегери, рукавице (одећа), рукавице без прстију, 

рукавице са спојеним прстима, муфови (одећа), муфови 

за уши (одећа), мараме за врат; одећа за главу, шешири, 

вунене капе, мараме за главу (одећа), качкети, капе, 

чарапе, хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, 

спортска обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле 

или сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

35  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 
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малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 

коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(210) Ж- 2022-978 (220) 01.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 

I USLUGE ŠLARAFIJA D.O.O. , Мекензијева 68, 

Београд-Врачар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 24.17.08; 24.17.25; 26.01.05; 26.05.01; 26.05.02; 

26.05.09; 26.05.13; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, црвена.  

(511) 20  кревети; тапацирани кревети; конструкције 

кревета; додатна опрема за кревете, нарочито узглавља 

за кревете, наслони за главу, ноге за кревете, оквири за 

кревете, подесиве летвице за кревете, постоља за 

кревете, решеткасте базе за кревете, опруге за кревете, 

ограде за кревете; кревети са уграђеним опружним 

душецима; кревети на спрат; подесиви кревети, који 

нису за медицинску употребу; подлоге за спавање; 

душеци; душеци са опругама; душеци за опоравак 

спортиста; наддушеци; опруге за душеке; мадраци; 

јастуци; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине.  

27  простирке и други материјали за покривање 

подова; струњаче; гимнастичке струњаче; струњаче 

за фитнес; струњаче за борилачке спортове.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје струњача, кревета, делова 

за кревете, душека и друге опреме за спавање.  
 

(210) Ж- 2022-979 (220) 01.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, Indiana 46285 , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MOUNJARO 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-981 (220) 02.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

INSAJDER 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-984 (220) 02.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Марко Сташић, Радоја Дакића 37,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.12; 07.01.24; 27.01.11; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.12 

(511) 33  алкохолна пића, наиме вотка.  

35  оглашавање, вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања.  
 

(210) Ж- 2022-985 (220) 02.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра Гора, 

Насеље Мећавник бб, 31243, Мокра Гора, Ужице, RS 

(740) Жељка Мотика, Краљице Наталије 46/16, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 

27.05.22; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, сива.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

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.  
 

(210) Ж- 2022-1030 (220) 08.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

KOLHINN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1043 (220) 09.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

TORPIDIL 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-1044 (220) 09.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

TORPIKOL 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-1045 (220) 09.06.2022. 

 (442) 30.06.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

TIAXIM 

(511) 5  лекови.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.03.2022. - 15.04.2022. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1337 промењена је у INVESTMONT YAPI 

DOO Beograd-Voždovac, Породице Трајковић 2Б, 

стан СА 2.3, Ламела А, Београд-Вождовац, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/2149 промењена је у ДЕЛТА ВИДЕО д.о.о., 

Витановачка 18, 11010 Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/2150 промењена је у "CITY MEDIA DOO 

BEOGRAD", Милутина Миланковића 1ж, 11070 

Београд, РС, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/119 промењена је у RHEI LIFE DOO 

BEOGRAD, улица Београдског Батаљона 4, 11000 

Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 82499 (181) 11.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1398 (220) 11.08.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Марко Симоновић, Растка Петровића 33, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.01.16; 06.03.20; 24.17.03; 26.01.13; 

26.01.15; 27.05.01  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

Кл. 30:  чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви 

лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; 

со, додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско 

биље; сирће, сосови и други додаци јелу.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 82500 (181) 08.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1721 (220) 08.10.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Милорад Попадић, Михајла Пупина 15,  

22000, Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна,црвена  

(511) Кл. 30:  кафа; чај; какао и замена кафе.  

Кл. 40:  услуге штампања.  
 

(111) 82501 (181) 02.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1359 (220) 02.08.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) CRAFTER d.o.o. Beograd, Федерика Фелинија 

21, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Hajde da radimo zajedno 

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; малопродаја 

алата, окова и вијака, електроматеријала, расвете, 

новогодишње расвете, декора, боја и лакова, подних 

и зидних облога, купатилске опреме и намештаја, 

кухињске опреме и кухињског намештаја, намештаја, 

грађевинског материјала, опреме за грејање и 

климатизацију, ауто опреме, опреме за заштиту на 

раду, логистичке опреме, биљака и опреме за баште, 

путне опреме, опреме за камповање, опреме, одеће и 

хране за кућне љубимце, спортскх реквизита и 

спортске опреме, опреме за децу, опреме за водовод 

и канализацију, паметне (смарт) беле технике, беле 

технике, малих кућних апарата.  

Кл. 37:  изнајмљивање алата и машина.  

Кл. 40:  обележавање и гравирање алата; израда 

врата по мери; резање плочастих материјала; 

тонирање боја.  

Кл. 42:  3д дизајн и планирање кухиња и купатила.  
 

(111) 82502 (181) 02.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1357 (220) 02.08.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) CRAFTER d.o.o. Beograd, Федерика Фелинија 

21, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.05.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  
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(591) наранџаста, бела.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; малопродаја 

алата, окова и вијака, електроматеријала, расвете, 

новогодишње расвете, декора, боја и лакова, подних 

и зидних облога, купатилске опреме и намештаја, 

кухињске опреме и кухињског намештаја, намештаја, 

грађевинског материјала, опреме за грејање и 

климатизацију, ауто опреме, опреме за заштиту на 

раду, логистичке опреме, биљака и опреме за баште, 

путне опреме, опреме за камповање, опреме, одеће и 

хране за кућне љубимце, спортскх реквизита и 

спортске опреме, опреме за децу, опреме за водовод 

и канализацију, паметне (смарт) беле технике, беле 

технике, малих кућних апарата.  

Кл. 37:  изнајмљивање алата и машина.  

Кл. 40:  обележавање и гравирање алата; израда 

врата по мери; резање плочастих материјала; 

тонирање боја.  

Кл. 42:  3д дизајн и планирање кухиња и купатила.  
 

(111) 82503 (181) 14.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1236 (220) 14.07.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Тодоровић Милан, Козарчева 81,  

11000, Београд, Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 18.05.08; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) тамно плава боја (тегет), црвена.  

(526) "Padobranski centar"  

(511) Кл. 41:  пружање информација о спорту путем 

интернет странице; организовање спортских 

такмичења.пружање информација о спортским 

активностима; услуге пружања обуке; пружање 

информација у вези спорта и спорских догађаја; 

услуге образовања и обуке које се односе на спорт; 

организовање и вођење догађаја из области спорта; 

услуге спортског клуба; организовање спортских и 

културних активности; спортске активности.  
 

(111) 82504 (181) 06.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1183 (220) 06.07.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Здравко Бркић, Славољуба Вуксановића 20, 

11000, Раковица-Београд, RS 

(740) Александар Дојчиновић, Коларчева 5,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.22  

(511) Кл. 41:  пружање услуга у области забаве и 

разоноде; спортске и културне активности; 

организовање и вођење радионица (обука).  
 

(111) 82505 (181) 03.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1365 (220) 03.08.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Катић Емилија, Ресавска 38б, 11000, Београд, RS 

(740) Moravčević, Vojnović i partneri Advokatsko 

ortačko društvo, Булевар Војводе Бојовића 6-8,  

11000, Београд 

(540) 

M-ISHKA 

(511) Кл. 18:  кожне женске торбе [ручне торбе]; 

кожне торбице; кожни новчаници.  

Кл. 25:  обућа.кожне ципеле. обућа по наруџбини.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за обућу; 

услуге онлајн велепродаје ообуће; услуге онлајн 

малопродаје обуће.  
 

(111) 82506 (181) 17.02.2031. 

(210) Ж- 2021-251 (220) 17.02.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01  
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(511) Кл. 30:  умак, сос од соје; сирће; сос од острига 

[зачин]; паста од соје; пилећа есенција у праху 

[зачини]; моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау 

[зачин]; препарати за учвршћивање павлаке и шлага; 

зачини; чијоу (сос од црног пасуља); глутен 

припремљен као храна; зачински додаци; зачински 

сус; додаци јелима; сосови [додаци храни]; сосови за 

месо [умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со; 

бели шећер; браон шећер; кристализовани камени 

шећер; шећер у коцке; шећер; препарати од 

житарица; пиринач; пшенично брашно; сушени 

резанци; резанци; инстант резанци; инстант пиринач; 

ручак за понети који се састоји од пиринча, са 

додатком меса, рибе или поврћа; грицкалице на бази 

житарица; грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за 

јело; напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису 

етарска уља; средства за омекшавање меса за 

употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; 

чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.  
 

(111) 82507 (181) 04.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1550 (220) 04.10.2019. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) DAPLEX DOO BEOGRAD, Бреза 12/14,  

11000 Београд, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.07.01  

(511) Кл. 3:  сапуни, козметика, козметичке креме, 

креме за кожне производе, етарска уља, екстракти 

цвећа (парфеми), тоалетна уља, лосиони за 

козметичку употребу, парфимерија, козметички 

препарати за негу коже, гелови за масажу, који нису 

за медицинску употребу, масти за козметичку 

употребу, уља за козметичку употребу, козметички 

препарати, средства за одстрањивање лака за нокте.  

Кл. 5:  фластери, мелеми за медицинску употребу, 

помаде за медицинску употребу, медицински 

тоници, медицински препарати за мршављење, 

хемијски препарати за фармацеутску употребу.  

Кл. 44:  услуге салона лепоте, услуге фризерских 

салона, масажа, терапеутске услуге.  
 

(111) 82508 (181) 07.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1551 (220) 07.09.2021. 

 (151) 18.05.2022. 

(732) Жељка Караџић, Булевар Зорана Ђинђића 

12/9, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 02.09.01; 26.01.06; 26.15.09; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, зелена, наранџаста, црна  

(511) Кл. 10:  апарати, уређаји и производи за одојчад.  

Кл. 11:  тоалети (wц), писоари.  

Кл. 17:  пластика и смоле у екструдираном облику за 

употребу у производњи; еластичне нити и нити од 

гуме или пластике, које нису за текстилну употребу.  
 

(111) 82509 (181) 12.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1936 (220) 12.11.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала 

Вуковића 57, 11000, Београд, RS 

(740) Јовић Милан, адвокат, Милутина Миланковића 

134, 11000, Београд 

(540) 

ePismonoša 

(511) Кл. 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.  
 

(111) 82510 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1943 (220) 15.11.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) Shenzhen Fangying Industrial Co.,Ltd., , No.3, 

26th Floor, Building 5, Hongfa Junyu, Xitou Community, 

Songgang Street, , Baoan District, Shenzhen,, CN 

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

11070, Београд 

(540) 

ESCO BARS 
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(511) Кл. 8:  тоцила [ручни алат]; косири; берачице 

воћа [ручни алати]; харпуни; шишачи за браду; 

секире; жарачи; ножеви; бодежи; прибор за јело.  

Кл. 34:  дуван; луле; упаљачи за пушаче; папир за 

цигарете; ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; 

електронске цигарете; течни раствори за електричне 

цигарете.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; оглашавање; 

обавештења о пословима; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

проналажење особља; обрада текста; рачуноводство; 

изнајмљивање аутомата за продају; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
 

(111) 82511 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1996 (220) 23.11.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) Helloworld d.o.o. Subotica, Koрзо бр. 1, 24000, 

Суботица, RS 

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

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) тамноплава, светлозелена  

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања и дистрибуције 

информација, нарочито: обезбеђивање огласног 

простора преко глобалне рачунарске мреже и 

интернета, оглашавање роба и услуга других лица 

преко интернета, обезбеђивање онлајн пословних 

именика на интернету, пружање промотивних и 

рекламних информација о професионалним услугама 

других лица; обезбеђивање онлајн рачунарских база 

података са класификованим подацима у вези са 

информационим технологијама, школским основним 

и средњим образовањем, студирањем, 

запошљавањем, послодавцима; пружање 

информација из области запошљавања и 

могућностима запошљавања, пласирања каријере, 

пописа радних места, личних питања која се односе 

на каријеру и радни век и ресурсе за рад путем веб 

странице; вођење послова; пословно управљање и 

организационо саветовање; помоћ у пословном 

управљању; консултације у пословном управљању; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; компјутерско управљање подацима; 

ажурирање и одржавање података у рачунарским 

базама података; истраживање тржишта; пословне 

процене; рекламирање на рачунарској мрежи; 

објављивање рекламних текстова; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

услуге рекламних агенција; испитивање јавног 

мњења; изнајмљивање огласног простора; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, нарочито у вези са информационим 

технологијама; малопродајне и велепродајне услуге у 

вези са опремом за информациону технологију; 

пословно управљање у вези са информационим 

технологијама; саветодавне услуге за пословно 

управљање у подручју информационих технологија. 

Кл. 41:  организовање такмичења (образовних или 

забавних); организовање спортских такмичења; 

образовне услуге, нарочито у вези са 

информационим технологијама; настава; обука; 

услуге оспособљавања које се односе на употребу 

информационих технологија; подучавање и 

оспособљавање за пословање, индустрију и 

информациону технологију; пружање течајева 

подучавања на пољу управљања информационим 

технологијама; организовање и вођење конгреса и 

конференција; информације о рекреацији; 

електронско издаваштво; издавање књига у вези са 

информационим технологијама; услуге 

професионалне преквалификације.  

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме: обезбеђивање 

вебсајтова и претраживача за добијање информација 

о основном и средњем школском образовању, 

студирању, студентским стипендијама, студентској 

пракси, конференцијама, волонтерским и другим 

програмима за студенте, курсевима, студентским и 

омладинским организацијама, тестовима знања и 

наградним конкурсима за студенте, слободним 

радним местима, послодавцима, темама и питањима 

у вези са запошљавањем; обезбеђивање привремене 

употребе софтвера који се не може преузимати за 

употребу у области основног и средњег школског 

образовања, студирања, студентских стипендија, 

студентске праксе, конференција, волонтерских и 

других програма за студенте, курсева, студентских и 

омладинских организација, тестова знања и 

наградних конкурса за студенте, слободних радних 

места, послодавства, тема и питања у вези са 

запошљавањем; обезбеђивање интерактивних 

интернет страница и мобилних апликација; 

обезбеђивање платформе за комуникацију мобилним 

уређајима; обезбеђивање интерактивних вебсајтова; 
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обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се 

не може преузети са интернета; хостинг 

интерактивних вебсајтова и софтвера на интернету 

који се не може преузети са интернета за доставу у 

реалном времену података, порука, локација, 

фотографија, линкова, текстуалног, аудио и видео 

садржаја и других података; обезбеђивање 

платформе на интернету и софтвера који се не може 

преузети са интернета за постављање, дељење, 

приказивање и прегледање садржаја у реалном 

времену који креирају корисници; обезбеђивање 

вебсајтова који омогућавају корисницима да 

прегледају текстуалне, аудио и видео материјале и 

дају свој коментар; услуге информационих 

технологија; пружање информација у вези са 

информационим технологијама; консултације у 

подручју рачунарских и информационих 

технологија; услуге подршке из области 

информационе технологије; прикупљање података у 

вези са информационим технологијама; пружање 

информација о научној технологији; инжењерске 

услуге у вези са информационим технологијама; 

истраживање на подручју информационих 

технологија.  
 

(111) 82512 (181) 25.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1821 (220) 25.10.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) Guangzhou Eden Electronic Co.,Ltd, No.20 of 

Fengxiang Mid Rd, Jianggao town,Baiyun 

district,Guangzhou, CN 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.15.09; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  преносиви мултимедијални читачи, 

плејери; кутије за звучнике; електронски планери; 

сонари; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом; апарати за пренос звука; звучници; 

носиви монитори са видео дисплејем; прекидачи, 

електрични; против провални упозоравајући апарати; 

мегафони; касетофони; компакт диск плејери; 

морнарички компаси; бројачи навоја; телефонске 

секретарице; вокмен; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени.  

(111) 82513 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1947 (220) 15.11.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) 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) Кл. 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 
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ип 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.  

Кл. 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.  
 

(111) 82514 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1946 (220) 15.11.2021. 

 (151) 20.05.2022. 

(732) 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) Кл. 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.  
 

(111) 82515 (181) 12.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1401 (220) 12.08.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез 

Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, сива.  

(511) Кл. 9:  батерије електричне за возила; 

акумулатори електрични за возила.  
 

(111) 82516 (181) 19.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1792 (220) 19.10.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) Candlemaster, Француска 25, 11158, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.05; 26.04.16 
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(511) Кл. 4:  мирисне свеће; ноћна расвета [свеће]; 

свеће; фитиљи за свеће.  
 

(111) 82517 (181) 18.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1800 (220) 18.10.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) DEXY CO KIDS BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 

Тошин бунар 272, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Живорад Ивановић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 25.01.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани; 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; 

огрлице, повоци и одећа за животиње.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седе ф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар.   

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 82518 (181) 18.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1801 (220) 18.10.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) DEXY CO KIDS BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 

Тошин бунар 272, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Живорад Ивановић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 25.01.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.15; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела  

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже; 

пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани; 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; 

огрлице, повоци и одећа за животиње.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седе ф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар.   

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 82519 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2014 (220) 25.11.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A, 

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, CH 

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

(540) 

SCOOTER 

(511) Кл. 1:  хемикалије за употребу у индустрији, 

науци и фотографији, као и у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке 

смоле, непрерађене пластичне материје; смеше за 

гашење пожара и за спречавање пожара; препарати 

за каљење и лемљење; супстанце за штављење 

животињских кожа и крзна; лепкови за употребу у 

индустрији; гитови и друге материје за пуњења; 

компост, стајска ђубрива, ђубрива; биолошки 

препарати за употребу у индустрији и науци.  

Кл. 5:  пестициди: нематициди, инсектициди, 

фунгициди, хербициди, акарициди.  
 

(111) 82520 (181) 20.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2184 (220) 20.12.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) Агенција за заштиту животне средине, 

Жабљачка 10a, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 05.03.02; 05.03.04; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.07; 

25.05.01; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.08; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела  

(511) Кл. 12:  возила; врата за аутомобиле; врата за 

возила.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; штампани папирни 

канцеларијски материјал; омоти за папир; пластични 

омоти; омоти за документа [канцеларијски 

материјал]; фасцикле за документа; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фасцикле са преградама 

[папирни канцеларијски материјал]; канцеларијски 

прибор за писање; канцеларијски прибор [осим 

намештаја]; налепнице [канцеларијски прибор]; 

беџеви са именом [канцеларијски прибор].  

Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење.  

Кл. 19:  врата, неметална; дрвена врата; стаклена 

врата.  

Кл. 21:  стакларија, порцелан и грнчарија.  

Кл. 25:  одећа.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације.  
 

(111) 82521 (181) 10.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1930 (220) 10.11.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) Дејан Лазовић, предузетник / сзтр "DEL-

TRADE", Кулиновачко поље потес IVб, 32000, 

Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.02.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) Кл. 30:  колачи; ситни колачи; десерти у облику 

муса (слаткиши); воћне посластице; слаткиши.  
 

(111) 82522 (181) 30.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1681 (220) 30.09.2021. 

 (151) 23.05.2022. 

(732) Dexy co d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Тошин 

бунар 272, Нови Београд, RS 

(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, Београд 

(540) 

BABY PARK 

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 82523 (181) 22.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1636 (220) 22.09.2021. 

 (151) 25.05.2022. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела  

(511) Кл. 30:  колачи.  
 

(111) 82524 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2021 (220) 25.11.2021. 

 (151) 25.05.2022. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.12; 18.03.07; 24.03.07; 25.01.01; 

25.07.21; 26.01.14; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.22; 

26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.15  

(591) златна, окер, црвена, бела, црна, беж, браон, 

сива, плава, зелена, наранџаста  
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(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери 

за цигарете; џепне машинице за мотање цигарета; 

ручне машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 82525 (181) 15.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1599 (220) 15.09.2021. 

 (151) 25.05.2022. 

(732) Squadra Group d.o.o. Beograd, Теразије 27, 

11000, Београд, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат и овлашћени заступник 

у поступцима заштите индустријске својине, 

Патријарха Јоаникија 14, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.19; 26.01.24; 27.05.04; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, плава, бела  

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

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге продаје на мало у области хране и пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај; услуге ресторана; 

послуживање хране и пића; припремање хране и 

пића; кетеринг хране и пића.  
 

(111) 82526 (181) 26.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1840 (220) 26.10.2021. 

 (151) 26.05.2022. 

(732) Ћурчић Срећко, Вршачка 198, 26330, Уљма, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.05; 03.13.24; 27.05.01; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, наранџаста, бела, црна.  

(511) Кл. 6:  алуминијумска фолија; метална фолија 

за амбалажу.  

Кл. 8:  кашике.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; фолија и 

кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 30:  мед.  
 

(111) 82527 (181) 29.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1859 (220) 29.10.2021. 

 (151) 26.05.2022. 

(732) GEBI DOO PO ČANTAVIR, Маршала Тита 46, 

24220, Чантавир, RS 

(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.03.20; 

27.03.11; 27.05.01; 27.05.17  

(591) тамнозелена, светлозелена, жута и црна.   

(511) Кл. 41:  вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

културних активности; вођење културних догађаја; 

забавне и културне активности; културне 

активности; организовање догађаја из области 

културе; организовање догађаја из области културе у 

добротворне сврхе; организовање изложби, конгреса, 

семинара и конференција за културне и забавне 

потребе; организовање конгреса и конференција за 

културне и образовне потребе; организовање 

образовних, забавних, спортских и културних 

догађаја; организовање наступа из области културе; 

организовање, продукција и представљање догађаја 

за образовне, културне или забавне потребе; вођење 

образовних догађаја; вођење образовних 

конференција; вођење образовних семинара; 

образовање и обука који се односе на очување 

природе и животне средине; организовање и вођење 

образовних догађаја; организовање и вођење 

образовних семинара; производња и изнајмљивање 

образовног материјала и материјала за подучавање; 

ширење образовног материјала.  
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(111) 82528 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2105 (220) 06.12.2021. 

 (151) 26.05.2022. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BAKOSTIA 

(511) Кл. 1:  хемикалије и/или биолошка средства 

које се употребљавају у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биостимулатори за 

биљке; препарати за јачање биљака; хемијски и/или 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; препарати за регулацију раста биљака; 

препарати за обраду семена; помоћна средства 

[ађуванти] осим за медицинску или ветеринарску 

употребу; ђубрива; стајска ђубрива.  

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(111) 82529 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2030 (220) 26.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(300) 90746285  01.06.2021.  US. 

(732) Discovery, Inc., 230 Park Avenue South, New 

York, NY 10003, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

THE STUFF THAT DREAMS 

ARE MADE OF 

(511) Кл. 9:  дигитални медији, наиме, претходно 

снимљени видео исечци, претходно снимљени аудио 

исечци, текстуални и графички садржаји, који се 

могу преузети, и који се чувају на електронским 

персоналним рачунарима и ручним бежичним 

уређајима, и сви садрже теме од општег људског 

интересовања; аудио, видео и аудиовизуални 

садржаји који се могу преузимати и који се стављају 

на располагање путем рачунара и комуникацијских 

мрежа који укључују тв емисије, филмове, 

анимиране игране филмове, комедије, драме и видео 

записе, и сви садрже теме од општег људског 

интересовања; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за стриминг аудиовизуалног медијског 

садржаја путем интернета и на мобилне дигиталне 

електронске уређаје; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за употребу у стримовању 

аудиовизуелног садржаја; рачунарски софтвер који 

се може преузимати за управљање радом аудио и 

видео уређаја и за гледање, претраживање и/или 

репродуковање аудио записа, видео записа, 

телевизијског програма, филмова, других 

дигиталних слика и другог мултимедијалног 

садржаја; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за употребу приликом обраде, преноса, 

пријема, организације, манипулације, извођења, 

прегледавања, репродукције и стриминга аудио, 

видео и мултимедијалног садржаја укључујући 

датотеке које садрже текст, податке, слике, аудио 

записе, видео записе и аудиовизуалне записе; двд 

дискови; мобилне софтверске апликације које се 

могу преузимати за употребу у испоруци и 

дистрибуцији аудио, видео и мултимедијалних 

забавних садржаја укључујући датотеке које садрже 

текст, податке, слике, аудио записе, видео записе и 

аудиовизуалне записе; филмови, играни филмови и 

телевизијски програми у области од општег људског 

интересовања, који се могу преузимати, а који се 

стављају на располагање путем услуге видео записа 

на захтев; играни филмови који укључују комедију, 

драму, акцију, авантуру и/или анимацију и играни 

филмови за емитовање на телевизији који укључују 

комедију, драму, акцију, авантуру и/или анимацију; 

софтвер који се може преузимати за употребу у 

игрању онлајн рачунарских игара; софтвер и 

програми за рачунаре и видео игре који се могу 

преузимати; кертриџи за видео игре; софтвер за 

рачунарске игре који се може преузимати за 

аутомате за игре, наиме, слот машине; рачунарски 

софтвер и фирмвер који се могу преузимати за игре 

на срећу на било којој компјутеризованој платформи, 

наиме, наменске конзоле за игре, слот машине 

засноване на видео записима, слот машине засноване 

на колутовима и терминали за видео лутрију; 

софтвер који се може преузимати и који 

корисницима омогућава репродукцију и 

програмирање аудио, видео, текстуалних и 

мултимедијалних садржаја који су везани за забаву; 

публикације које се могу преузимати у виду књига 

које садрже ликове из анимираног, акционо 

авантуристичког, комичног и/или драмског садржаја, 

стрипова, књига за децу, водича за стратегију 

рачунарских игара, часописа који садрже ликове из 

анимираног, акционо авантуристичког, комичног 

и/или драмског садржаја, бојанки, вежбанки за децу 

и часописа из области забаве.  

Кл. 38:  комуникацијске услуге, наиме, пренос 

стримованих звучних и аудиовизуалних записа 

путем интернета, кабловских мрежа, радија, 

бежичних мрежа, сателита или интерактивних 

мултимедијалних мрежа; услуге емитовања аудио 

записа и видео записа путем интернета; пренос 

информација у области аудио-визуелног садржаја; 

услуге емитовања телевизијских програма; 

емитовања кабловске телевизије; емитовања 

сателитске телевизије; услуге мобилних медија у 
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виду електронског преноса, емитовања и испоруке 

забавних медијских садржаја; услуге емитовања 

подкаст садржаја; услуге емитовања вебкаст 

садржаја; услуге преноса видео записа на захтев; 

омогућавање коришћења онлајн форума за пренос 

порука између корисника рачунара; омогућавање 

коришћења онлајн соба за ћаскање и електронских 

билтена за пренос порука између корисника из 

области од општег интересовања; пружање приступа 

прикупљеном садржају из области од општег 

људског интересовања путем интернета, кабловских 

мрежа, бежичних мрежа, сателита или 

интерактивних мултимедијалних мрежа; услуге 

мобилних медија у виду електронског преноса, 

емитовања и испоруке аудио, видео и 

мултимедијалних забавних садржаја, укључујући 

датотеке које садрже текст, податке, слике, аудио 

записе, видео записе и аудиовизуалне записе путем 

интернета, бежичних комуникација, електронских 

комуникацијских мрежа и рачунарских мрежа; 

пружање онлајн садржаја за интеракцију у стварном 

времену са другим корисницима рачунара у вези са 

темама од општег интересовања; стриминг 

аудиовизуалног и мултимедијалног аудиовизуалног 

садржаја путем интернета; пренос и испорука 

аудиовизуалног и мултимедијалног садржаја путем 

интернета; стриминг аудио и видео садржаја; 

омогућавање коришћења онлајн соба за ћаскање и 

електронских билтена за пренос порука између 

корисника у вези са телевизијским серијама, 

филмовма, књигама, стриповима, графичким 

новелама, књигама за децу, ауторима и читањем.  

Кл. 41:  услуге забаве и образовне услуге, наиме, 

актуелни мултимедијални програми у области од 

општег интересовања, који се дистрибуирају путем 

разних платформи преко вишеструких форми медија 

за пренос садржаја; услуге телевизијских програма за 

телевизију и телевизију преко интернет протокола 

(иптв); услуге стављања на располагање 

телевизијских програма и филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев, плаћања 

по прегледу, и услуге плаћања телевизијске 

претплате; услуге стављања на располагање филмова 

и актуелног телевизијског програма у области од 

општег људског интересовања; актуелне и 

лиценциране серије у области од општег људског 

интересовања; услуге стављања на располагање 

забавног програма додатне вредности (отт) у области 

од општег људског интересовања; продукција 

телевизијских програма, мултимедијалних програма, 

и филмова; пружање информација у области забаве у 

вези са филмовима и актуелним телевизијским 

програмима преко глобалне рачунарске мреже; 

услуге забаве у виду пружања забавних и образовних 

програма и садржаја, наиме, телевизијских програма, 

филмова, исечака, графичког садржаја и 

информација у вези са телевизијским програмима и 

филмовима у области од општег људског 

интересовања путем интернета, електронских 

комуникацијских мрежа, рачунарских мрежа и 

бежичних комуникацијских мрежа; услуге онлајн 

дневника, наиме, блогови из области играних 

филмова и видео забаве преко интернета; услуге 

стављања на располагање вебсајтова који садрже 

аудиовизуелне записе који се не могу преузимати из 

области од општег људског интересовања; услуге 

интерактивне онлајн забаве у виду вебсајтова који 

садрже презентације које се не могу преузети са 

фотографијама, видео снимцима, аудио снимцима и 

прозом, видео исечцима у вези са филмовима и 

телевизијским програмима у области од општег 

људског интересовања; издавање књига, часописа; 

онлајн издавање текстуалних и графичких радова за 

друге који садрже чланке, новелизације, сценарије, 

стрипове, стратешке водиче, фотографије и визуелне 

материјале; публикације које се не могу преузимати 

у виду књига које садрже ликове из анимираног, 

акционо авантуристичког, комичног и/или драмског 

садржаја, стрипова, дечијих књига, стратешких 

водича, часописа који садрже ликове из анимираног, 

акционо авантуристичког, комичног и/или драмског 

садржаја, бојанки, вежбанки за децу и часописа из 

области забаве; услуге електронских игара које се 

пружају преко глобалне рачунарске мреже; стављање 

на располагање онлајн рачунарских, електронских и 

видео игара; стављање на располагање привремене 

употребе интерактивних игара које се не могу 

преузимати; услуге забаве у виду стављања на 

располагање објеката за мултиплекс биоскопе; 

услуге забаве у виду развијања, стварања, 

продукције, позоришне продукције; приказивање 

филмова, дистрибуција филмова; услуге забаве, 

наиме, непрекидно омогућавање коришћења 

филмова, емисија, и сегмената који садрже комедију, 

драму, акцију, авантуру и/или анимацију који се 

достављају преко интернета; стављање на 

располагање вебсајтова који садрже информације, 

рецензије и препоруке у вези са телевизијским 

емисијама, филмовима и мултимедијалним забавним 

садржајем; услуге забаве у виду развијања, 

креирања, продукције, дистрибуције и 

постпродукције играних филмова, телевизијских 

емисија, специјалних догађаја за потребе друштвене 

забаве, и мултимедијалног забавног садржаја; услуге 

забаве у виду уживо наступа позоришта, мјузикала, 

комичара; приказивање уживо или унапред 

снимљених емисија и/или филмова; пружање 

информација о забави и рекреацији; образовне 

услуге и услуге забаве, наиме, организовање и 

вођење конвенција у области забаве, анимације, 

стрипова и популарне уметности; услуге забаве, 

наиме, стављање на располагање виртуелних 
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окружења у којима корисници могу да комуницирају 

у сврху рекреације, разоноде или забаве; услуге 

забаве у виду уживо акционих, комичних, драмских, 

анимираних и ријалити телевизијских серија; 

продукција, дистрибуција и приказивање уживо 

акционих, комичних, драмских, анимираних и 

ријалити телевизијских серија и играних 

позоришних филмова; позоришни наступи 

анимирани и уживо; пружање вести о актуелним 

догађајима и забави, и информација у вези са 

образовањем и културним догађајима, преко 

глобалне рачунарске мреже; пружање објеката за 

казина и игре; услуге забаве, наиме казино игре; 

услуге електронских казино игара.  
 

(111) 82530 (181) 11.01.2032. 

(210) Ж- 2022-18 (220) 11.01.2022. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

CHLORNYCOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 82531 (181) 26.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1855 (220) 26.10.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) Габор Ковач, Загребачка 8, 24000, Суботица, RS 

(740) Роберт Сабадош, адвокат, Милоша Обилића 

25/9, Суботица 

(540) 

 

(531) 08.01.25; 25.07.01; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15 

(591) мутна црна, тамно алева, кестењасто мрка, 

бакарно жута, жуто брескваста  

(511) Кл. 11:  апарати за печење.  

Кл. 16:  амбалажа наиме  картон и папир за 

паковање, папирне и пластичне кесе, материјали за 

паковање од скроба.  

Кл. 30:  брашно и производи од житарица.  

Кл. 35:  оглашавање.  

Кл. 39:  паковање и складиштење робе.  

Кл. 42:  технолошке услуге.  
 

(111) 82532 (181) 22.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1635 (220) 22.09.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-R 210, G0, B1  

(511) Кл. 11:  системи за хидропонски узгој; системи 

прскалица за наводњавање; системи прскалица за 

наводњавање травњака.  
 

(111) 82533 (181) 09.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2141 (220) 09.12.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) Zagrebačka Pivovarna d.o.o., Ilica 224,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.02.11; 04.02.20; 05.07.02; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, тамна плава, жута, бела  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; изотонична пића; 

изотонична безалкохолна пића.  
 

(111) 82534 (181) 10.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2146 (220) 10.12.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, WI 

53403-2236, Racine, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

VLADAJ VAZDUHOM 

(511) Кл. 3:  препарати за парфемисање просторија 

или атмосфере; есенцијална уља за атмосферу; 

препарати за ароматизацију ваздуха; препарати за 

парфимисање ваздуха; потпури; тамјан.  
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Кл. 4:  свеће; парфимисане свеће.  

Кл. 5:  средства за прочишћавање ваздуха; средства 

за дезинфекцију ваздуха; средства за уклањање 

непријатних мириса из ваздуха; дезодоранси који 

нису за људе; средства за уклањање непријатних 

мириса из просторија или атмосфере; средства за 

уклањање непријатних мириса из тепиха; средства за 

уклањање непријатних мириса из тканина.  
 

(111) 82535 (181) 17.03.2031. 

(210) Ж- 2021-463 (220) 17.03.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) 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) Кл. 4:  индустријска уља и масти; восак; 

мазива; једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања апарата за точење горива и течног 

нафтног гаса; ; вађење руде; бушење нафте и гаса.  
 

(111) 82536 (181) 17.03.2031. 

(210) Ж- 2021-464 (220) 17.03.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) 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) Кл. 4:  индустријска уља и масти; восак; 

мазива; једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања апарата за точење горива и течног 

нафтног гаса; ; вађење руде; бушење нафте и гаса.  
 

(111) 82537 (181) 04.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1898 (220) 04.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) 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) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

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

Кл. 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.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.   
 

(111) 82538 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1949 (220) 15.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware 

corporation), One Whitehall Street, 10004, New York, 

New York , US 

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

11000, Београд 

(540) 

JUICY DROP 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82539 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1950 (220) 15.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware 

corporation), One Whitehall Street, 10004, New York, 

New York , US 
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

MEGA MOUTH 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82540 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1951 (220) 15.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware 

corporation), One Whitehall Street, 10004, New York, 

New York , US 

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

11000, Београд 

(540) 

PUSH POP 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82541 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1952 (220) 15.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware 

corporation), One Whitehall Street, 10004, New York, 

New York , US 

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

 11000, Београд 

(540) 

PUSH POP DIPPERZ 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82542 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2215 (220) 22.12.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 

Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 19808-

1674 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ASCEND 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; 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.  
 

(111) 82543 (181) 17.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1619 (220) 17.09.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-R254,G0,B0  

(511) Кл. 7:  витла; вршалице; машине за вршидбу; 

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче ( машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи; 

житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке; 

расипачи минералног ђубривa; машине за расипање 

стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива; 

мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор; пољопривредни култиватори; 

резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за 

распршивање семена; сејачице за пољопривредне 

машине; сејачице које тегли трактор ( машине ); 

тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче; 

механички берачи; елеватори; сејалице семена; 

косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи 

стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни; 

комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине 

за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе; осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе; осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.   

Кл. 11:  системи за хидропонски узгој; системи 

прскалица за наводњавање; системи прскалица за 

наводњавање травњака.  

Кл. 12:  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине; приколице за расипне 

товаре; приколице са рудом; пољопривредни 

трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне 

приколице.  
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(111) 82544 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2026 (220) 26.11.2021. 

 (151) 27.05.2022. 

(732) FARMEKO d.o.o., Prilike bb, 32252, Prilike, 

32252 Ivanjica , RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 19.13.21; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна и бела   

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 82545 (181) 03.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2100 (220) 03.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. 

Nikšić, Ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17  

(511) Кл. 32:  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  

Кл. 35:  малопродајне услуге, услуге малопродајних 

објеката, малопродајне услуге поручивања поштом и 

електронске или онлајн малопродајне услуге везане 

за продају алкохолних пића, пива, стоута, лагера 

(пива са доњом ферментацијом или пива доњег 

врења), тамних пива (портер) и светлих пива, але 

пива (пива са горњом ферментацијом или пива 

горњег врења), минералних и газираних вода, 

безалкохолних пића, воћних напитака, воћних 

сокова, сирупа, препарата за припремање пића; 

услуге рекламирања; услуге маркетинга и 

промотивне услуге; услуге организације, управљања 

и надзора продаје и промотивно-мотивационих 

концепата и концепата везаних за лојалност купаца; 

услуге информација, саветовања и консалтинг услуге 

које се све односе на раније поменуте услуге.  
 

(111) 82546 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2103 (220) 06.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ADINIK 

(511) Кл. 1:  хемикалије и/или биолошка средства 

које се употребљавају у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биостимулатори за 

биљке; препарати за јачање биљака; хемијски и/или 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; препарати за регулацију раста биљака; 

препарати за обраду семена; помоћна средства 

[ађуванти] осим за медицинску или ветеринарску 

употребу; ђубрива; стајска ђубрива. 

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(111) 82547 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2104 (220) 06.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KANTRANE 

(511) Кл. 1:  хемикалије и/или биолошка средства 

које се употребљавају у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биостимулатори за 

биљке; препарати за јачање биљака; хемијски и/или 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; препарати за регулацију раста биљака; 

препарати за обраду семена; помоћна средства 

[ађуванти] осим за медицинску или ветеринарску 

употребу; ђубрива; стајска ђубрива.  

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
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(111) 82548 (181) 27.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1487 (220) 27.08.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) Terme di Crodo Srl, Via Roberto Bracco 6, 

20159, Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црна, зелена  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; воде (пића); 

газирана пића са укусима; безалкохолна пића са 

укусом воћа; лимунаде; газирани сокови; 

освежавајућа безалкохолна пића; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(111) 82549 (181) 04.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1894 (220) 04.11.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17  

(511) Кл. 12:  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
 

(111) 82550 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2000 (220) 23.11.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Младен Јовановић, Солунска 18/25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.24; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 35:  oглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; рекламне и промотивне 

услуге; пословно управљање у области транспорта и 

испоруке; услуге управљања пословима у области 

транспорта и испорука; компјутеризоване услуге 

наручивања хране и намирница; компјутеризована 

услуга наручивања која садржи робу широке 

потрошње, храну и намирнице; услуга наручивања 

путем интернета која садржи робу широке 

потрошње, храну и намирнице; канцеларијске 

услуге; услуга малопродаје која садржи производе 

широке потрошње, храну и намирнице; услуге 

упоређивања производа приликом куповине; надзор, 

управљање и праћење пакета и пошиљки; надзор и 

праћење пакета и пошиљки ради обезбеђења 

благовремене испоруке за потребе пословања; 
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консултантске услуге у области пословног управљања 

у области транспорта и испоруке; пружање услуга 

путем интернет система и портала по систему 

пословног модела "корисници према пословном 

окружењу" ради трговине како би корисници могли да 

уносе, управљају и мењају своје информације о 

преференцијама које трговци користе, креирају и 

управљају због понуда за испоруку купцима.   

Кл. 39:  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама 

за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење 

робе; достава хране; достава пакета; превоз и 

испорука робе; достава порука (курирска служба); 

брза достава производа путем возила; пружање 

информација о преузимању и достави производа у 

превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука; 

пружање информација и информације о праћењу 

пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу 

доставе путем интернета и телефона; пружање 

електронског праћења пошиљки другим лицима.  

Кл. 42:  омогућавање привремене употребе интернет 

софтвера који није за преузимање, за пружање услуга 

превоза и доставе, резервације за услуге превоза и 

доставе и отпремање моторних возила и курира до 

потрошача.   

Кл. 43:  пружање услуге путем интернет странице 

која садржи информације о услугама ресторана.  
 

(111) 82551 (181) 11.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1742 (220) 11.10.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LEFISYO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати укључујући 

лекове који се користе код зависности од опијата; 

препарати за ублажавање болова; опиоидни 

аналгетици.  
 

(111) 82552 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2106 (220) 06.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ARBONZA 

(511) Кл. 1:  хемикалије и/или биолошка средства 

које се употребљавају у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биостимулатори за 

биљке; препарати за јачање биљака; хемијски и/или 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; препарати за регулацију раста биљака; 

препарати за обраду семена; помоћна средства 

[ађуванти] осим за медицинску или ветеринарску 

употребу; ђубрива; стајска ђубрива.  

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(111) 82553 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2077 (220) 01.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ЗИРАБЕВ 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 82554 (181) 02.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2084 (220) 02.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(300) TO/M/2021/04191  16.11.2021.  TO. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard , 

90064, Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SONG OF NUNU: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(511) Кл. 9:  софтвер за игре проширене стварности 

који се може преузимати; електронске публикације 

које се могу преузимати, наиме, стрипови, графички 

романи, часописи, приручници и билтени на пољу 

забаве и видео игара; дигитална музика која се може 

преузимати; софтвер за видео игре који се може 

преузимати; виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, рачунарски софтверски програми који садрже 
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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 мобилним видео играма; софтвер за игре 

за виртуелну стварност који се може преузимати; 

слушалице - бубице; слушалице за употребу са 

рачунарима; интерактивни програми за 

мултимедијске видео игре; магнетно кодиране 

поклон картице; снимљени софтвер за игре 

проширене стварности; снимљени софтвер за видео 

игре; снимљени софтвер за игре виртуелне 

стварности; звучници; касете за видео игре; дискови 

за видео игре.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; спортске торбе; 

руксаци; торбице за ношење на боковима; торбе за 

књиге; актовке; кутије за визит карте; торбе за 

ношење; торбице за коване новчиће; огрлице за 

животиње; козметичке торбице које се продају 

празне; костими за животиње; торбе које се носе 

преко једног рамена; врећице за тренинг; 

цилиндричне текстилне торбе; торбице за ношење 

око струка; ручне торбице; футроле за кључеве; 

торбе за опрему; повоци за животиње; пртљаг; 

ознаке за пртљаг; курирске торбе; сунцобрани; џепни 

новчаници; женске ташне; торбе с једном 

нараменицом; несесери који се продају празни; 

цегери; сандуци [пртљаг]; кишобрани; појасне 

торбице; новчаници са ланчићем; новчаници; 

торбице за ношење око зглоба.  

Кл. 25:  бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за 

бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими 

за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице; 

костими за ноћ вештица; шешири; покривала за 

главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу 

децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код 

куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале; 

мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви; 

сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови 

тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање; 

мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови одеће; 

тренерке; доњи веш.  

Кл. 28:  акционе фигурице играчке; додаци за 

акционе фигуре играчке;  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; опрема за лутке; 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.  

Кл. 41:  забава у виду вожње у  забавним парковима; 

услуге забавних паркова; услуге разоноде у виду 

продукције и извођења наступа; 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; 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.  
 

(111) 82555 (181) 23.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2219 (220) 23.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., 

Songshan Dist. , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 20:  намештај; столице; намештај за седење; 

гејмерске столице; столице са точкићима; покретне 

столице [намештај]; канцеларијске фотеље; ергономске 

фотеље; фотеље на расклапање; столице са подесивим 

наслоном; окретне радне столице; подметачи за 

столице; ноге за столице; столице са округлим 

постољем; конференцијске столице; високе столице 

[намештај]; лабораторијске (индустријске) столице; 

преносиве потпоре за леђа за употребу на столицама; 

столице као канцеларијски намештај; фотеље; фотеље 

са подесивим наслоном; фотеље или софе са подесивим 

наслоном [намештај]; фотеље или софе са подесивим 

наслоном [столице]; столице на љуљање; седишта од 

метала; јастучићи за седишта; ауто седишта/носиљке за 

бебе; столови; столови за рачунаре; канцеларијски 

столови; радни столови и столови; радни столови; 
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покретне огласне табле; ормани, креденци; клупе 

[намештај]; оградице за бебе; креветци / колевке; 

полице за библиотеке; дрвени оквири за кревете; 

сталци за боце; креденци за посуђе; канцеларијски 

столови; канцеларијски намештај; постоља за костиме; 

ормани за картотеке [намештај]; ормани за документа; 

заштитне преграде за камине [намештај]; седишта / 

столице; наслоњаче, лежаљке / канабеи; наслони за 

главу [намештај]; постоља за шешире; штандови; 

полице за ормане за документа; комоде; пултови 

[столови]; душеци; столови за цртање; дивани и софе; 

столарска роба; школски намештај; дактилографски 

столови / полице за писаће машине; кревети; радни сто, 

клупа; полице [намештај]; постоља за саксије за цвеће 

[намештај]; постоља за саксије; метални намештај; 

сталци за излагање новина; сталци за часописе; лавабои 

са ормарићем, комодом [намештај]; чивилуци; делови 

од дрвета за намештај / делови намештаја од дрвета; 

канцеларијски столови за стајање; постоља за 

кишобране; параван, преграда [намештај]; табле за 

столове; врата за намештај; полице за намештај; писаћи 

столови; софе; канабе; конструкције кревета; столови 

од метала; тоалетни сточићи; полице за складиштење; 

ормарићи са бравицама; столице за лежање 

[лигештули]; сталци [намештај]; сталци, постоља, 

штандови [намештај]; витрине[намештај]; душеци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

постоља за рачунске машине; намештај за вагон 

ресторане; столови за масажу; водени кревети, који 

нису за медицинску употребу; хоклице; ручна колица 

[намештај]; сандуци за играчке; високе столице за бебе; 

шеталице за бебе; колица за компјутере [намештај] / 

сточићи за компјутере [намештај]; књиге-полице за 

књиге; сталак за убрусе [намештај]; столови за 

пресвлачење беба причвршћени за зид; покретне 

преграде [намештај]; намештај на надувавање; кутије за 

излагање накита; полице; конзолни столови; полице за 

књиге; сталци за одела; креветци за бебе / кревети са 

оградом за бебе; плетене корпе за бебе; гардеробни 

ормани; табуреи; ваздушни кревети, не за медицинске 

намене; душеци за камповање; столице за туш кабине; 

седишта за купање беба; радни сточићи за држање на 

крилу; преносиви канцеларијски столови; комоде за 

купатила [намештај]; фиоке за намештај; ормарићи за 

пртљаг; столице за купатило; кухињски плакари 

[намештај]; организатори за фиоке; висећи 

организатори за ормане; заштитни преградни панели; 

декоративни јастучићи; јастуци; јастуци на надувавање, 

који нису за медицинску употребу; јастук; јастуци на 

надувавање који нису за медицинску употребу; 

простирке за оградице за децу; подметачи за 

пресвлачење беба за вишекратну употребу; простирке 

за спавање / подлоге за спавање; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци за 

позиционирање главе бебе; вентилатори за личну 

употребу, неелектрични; контејнери, неметални [за 

складиштење, транспорт]; резервоари, неметални; 

држачи за пешкире, неметални, причвршћени / 

причвршћени држачи за пешкире који нису од метала; 

посуде, пластичне за амбалажу; бурад, која нису од 

метала; сталци за бурад, који нису од метала; навлаке за 

одећу [гардеробне]; корпе за ношење ствари; корпе, 

пекарске, за хлеб; танкови, неметални и незидани / 

резервоари, неметални, незидани; бурад, неметална; 

амбалажа од дрвета за флаше; корпе, неметалне; 

навлаке за одећу [за чување]; кутије од дрвета или 

пластике; неметалне канте за отпатке које нису за 

медицинску употребу; неметалне канте за рециклажу; 

сребрно стакло [огледала]; огледала; плочице од 

огледала; ручна огледала [тоалетна огледала]; 

вешалица за капуте / вешалица за одећу; мердевине, од 

дрвета или пластике; степенице [мердевине], 

неметалне; степеник-столице, неметалне; лежајеви за 

кућне љубимце; легла и кућице за кућне љубимце; 

кућице за кућне љубимце; кућице за псе; јасле за 

сточну храну; греде за гребање за мачке; јастуци за 

кућне љубимце; ккућице за птице; јастуци за облагање 

кавеза за кућне љубимце; огласне табле; плакати од 

дрвета или пластике; регистарске таблице, неметалне / 

плочице са бројевима, које нису од метала; 

идентификационе плочице, које нису од метала / 

плочице за име, које нису од метала; кућни бројеви који 

нису од метала, несветлећи; натписи од дрвета или 

пластике; рекламни предмети на надувавање; етикете 

од пластике; пластичне или гумене етикете које се 

нашивају на одећи; идентификационе наруквице, 

неметалне; кутије за алате, неметалне, празне; сандуци 

за алат, неметални, празни; канте, неметалне / сандуци, 

неметални.  
 

(111) 82556 (181) 13.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2151 (220) 13.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 

Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California  90028, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.02; 24.13.17; 24.13.25  
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(511) Кл. 16:  штампане ствари, наиме књиге, 

часописи, билтени, брошуре и штампани образовни 

материјал који се односи на религију и филозофију.  

Кл. 45:  верске и свештеничке службе, односно 

верска ревизија да би се постигло боље разумевање 

самог себе и свог духовног напретка; вршење 

верских конгрегацијских служби.  
 

(111) 82557 (181) 09.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2142 (220) 09.12.2021. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Živko Mijatović & Partners d.o.o. Beograd, 

Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

LIRTONEN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

хиперхолестеролемије; фармацеутски препарати за 

лечење хипертензије; фармацеутски препарати за 

лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати 

за превенцију поремећаја кардиоваскуларног 

система; редуктори холестерола.  
 

(111) 82558 (181) 27.01.2032. 

(210) Ж- 2022-110 (220) 27.01.2022. 

 (151) 30.05.2022. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.07.07; 26.01.05; 26.01.06; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 5:  хербициди.  
 

(111) 82559 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2051 (220) 29.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TROPICAL WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82560 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2049 (220) 29.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA SUMMER WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 
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уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82561 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2047 (220) 29.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

AMARELO WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82562 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2050 (220) 29.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA TROPICAL WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82563 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2042 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

GREEN WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 
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за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82564 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2043 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

IVORY WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82565 (181) 16.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1609 (220) 16.09.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) United Media Production d.o.o. Beograd, 

булевар Зорана Ђинђића 8а, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена-RGB (211,30,75), плава-RGB (16,31,107) 

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

спортске и културне активности.  
 

(111) 82566 (181) 25.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1470 (220) 25.08.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) TOP POS SERVIS DOO BEOGRAD-

PALILULA, Приморска 2, 11120 , Београд, 

Палилула, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.01.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, плава  

(511) Кл. 6:  сефови (метални или неметални); 

сигурносне касе (металне или неметалне); сефови, 

електронски; контејнери за паковање од метала; 

кутије од обичног метала; преносиве металне 

конструкције.  

Кл. 9:  рачунарски софтвер и софтверске апликације 

за рачунаре и мобилне уређаје.  

Кл. 39:  превоз; паковање; складиштење и испорука 

робе и пошиљака; курирске услуге (достава 

пошиљки или робе); пружање информација у вези са 

услугама превоза, паковања, складиштења и 

испоруке робе и пошиљака.  
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Кл. 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.  
 

(111) 82567 (181) 08.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2127 (220) 08.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.03.15; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишћење, полирање, рибање 

и абразивни препарати; адитиви за веш; препарати за 

прање веша; детерџенти за прање веша; течности за 

прање веша; препарати за намакање веша; супстанце за 

прање веша; средства за испирање веша; етерична уља 

као мириси који се користе у прању веша; мирисни 

препарати који се користе у прању веша; сапуни и 

гелови; препарати за испирање и препарати за 

омекшавање; омекшивачи за тканине.  

Кл. 5:  препарати за уништавање гамади који се 

користе приликом прања веша; фунгициди, 

хербициди; гермициди; дезинфекциона средства за 

употребу у домаћинству; средства за дезинфекцију 

веша; средства за дезинфекцију за употребу 

приликом испирања веша; гермицидни детерџенти; 

сапуни и детерџенти за дезинфекцију; хигијенска 

средства за употребу у домаћинству.  

Кл. 16:  посуде од картона или ојачаног папира; 

материјали за паковање од папира или картона или 

пластике или регенерисане целулозе; кутије од 

картона и/или папира и/или пластике и/или 

регенерисане целулозе; склопиве кутије за паковање 

од папира или картона; посуде од картона за 

паковање; кутије од папира или картона или ојачаног 

папира или пластике; кутије од папира или картона 

или ојачаног папира за индустријско паковање; посуде 

од папирног материјала или од папирног материјала 

прекривеног филмом од пластичног материјала, 

обезбеђене тако да их деца не могу отворити; штампана 

амбалажа од папирног материјала, обезбеђена тако да је 

деца не могу отворити; амбалажа од папира или 

картона или ојачаног папира или папирног материјала 

прекривеног филмом од пластичног материјала, 

обезбеђена тако да је деца не могу отворити; посуде од 

картона обезбеђене против случајног отварања; посуде 

од папира обезбеђене против случајног отварања; 

посуде од папира и пластике обезбеђене против 

случајног отварања; посуде за паковање од картона 

обезбеђене против случајног отварања; паковање од 

папира обезбеђено против случајног отварања; 

штампана амбалажа од папира или картона или 

ојачаног папира, обезбеђена тако да је деца не могу 

отворити; амбалажа од папира и/или картона и/или 

пластике и/или регенерисане целулозе обезбеђена 

против случајног отварања; сва напред наведена роба за 

држање препарата за избељивање и других супстанци 

за прање веша, препарата за прање веша, детерџента за 

прање веша, течности за прање веша, средстава за 

испирање веша, средстава за дезинфекцију веша, 

мирисних препарата за употребу приликом прања 

веша, сапуна и гелова, препарата за испирање и 

препарата за омекшавање, омекшивача тканина, 

препарата за чишћење, полирање, рибање и абразивних 

препарата, мирисних водица за употребу у 

домаћинству и за употребу на тканинама, козметике, 

тоалетних производа.  
 

(111) 82568 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2007 (220) 24.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

BEVAFYZE 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 82569 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2008 (220) 24.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

New York 10017, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ZIRABEV 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 82570 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1995 (220) 23.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 36677  16.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји 

и њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82571 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2027 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Crystal Derma d.o.o., Валтерова14,  

11160, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 24.13.23; 26.04.09; 26.04.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, црвена, бела  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

пољопривреди, хортикултури и шумарству.  

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препaрати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смола; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 82572 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2034 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 36156  17.06.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

RUBY WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 
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за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82573 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2036 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 36666  11.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

BRIGHT WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  

(111) 82574 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2038 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LAGUNA WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82575 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2041 (220) 26.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

CAMEO WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 
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дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82576 (181) 06.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1376 (220) 06.08.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) 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) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање; етикете и 

налепнице; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за млеко и млеко у праху.  

Кл. 29:  млеко, млеко у праху.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

млеком и млеком у праху.  
 

(111) 82577 (181) 13.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1230 (220) 13.07.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Арбнор Кастрати, Мето Бајрактари б.б., 

38220, Косовска Митровица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

303 

(511) Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(111) 82578 (181) 03.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2092 (220) 03.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) INSTANT FACTORING FINANCE S.R.L., 

Gara Herastrau 2, zgrada Ekvilibrium, Impact Hub, 2. 

sprat, prostor TOF212, Bucureşti, RO 

(740) Адвокат Марко Белић, Господар Јевремова 47, 

11000, Београд - Стари Град 

(540) 

 

(531) 18.05.10; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, тамно плава, бела.  

(511) Кл. 36:  услуге агенција за факторинг; 

факторинг; услуге агенција за наплату потраживања.  

Кл. 42:  платформа као услуга [паас]; развој 

рачунарских платформи.  
 

(111) 82579 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2006 (220) 24.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware 

corporation), One Whitehall Street, 10004, New York, 

New York , US 

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

11000, Београд 

(540) 

BIG BABY POP 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  

 

(111) 82580 (181) 16.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1963 (220) 16.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 
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(732) AMI-SRP & Co. d.o.o. Beograd, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 82, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Вучковић, Косовска 34, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава-C:70 M:30 Y:10 K:80, светло 

плава- C:78 M:63 Y:15 K:22, плава-C:78 M:63 Y:15 

K:22, тамно сива- C:54 M:44 Y:44 K:34, светло сива- 

C:31 M:23 Y:24 K:7  

(511) Кл. 35:  административно управљање 

болницама; пословно управљање болницама.  

Кл. 41:  образовне услуге из области медицине, 

пружање обуке за лекаре и медицинско особље; 

спровођење обуке за пацијенте; анализа и процена 

историје болести; држање семинара у области 

медицине; консултације и инструкције у вези са 

пружањем услуга у области медицине лекарима и 

медицинском особљу; Обука о употреби хируршких, 

лекарских, стоматолошких инструмената и апарата.   

Кл. 44:  болничке услуге; обављање медицинских 

прегледа; услуге лекарских прегледа; превентивни 

медицински прегледи; хирургија; медицинске и 

хируршке услуге; амбулантна медицинска нега; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; израда извештаја који се односе на 

медицинска питања; медицинска анализа за 

дијагностику и третман особа; услуге медицинских 

анализа у терапеутске сврхе; медицинска нега; 

медицинска помоћ; медицинске услуге; здравствене 

услуге; медицинске и услуге неге за одрасле особе и 

децу; медицинске консултације; медицински скрининг; 

медицинско саветовање; пружање информација из 

области медицине, а нарочито из области интерне 

медицине, гинекологије, акушерства, хирургије, 

нефрологије, патологије, пулмологије, урологије и 

васкуларне медицине; пружање информација о 

медицинским прегледима; пружање информација и 

савета пацијентима у вези са лечењем; пружање 

информација о медицинским услугама; услуге 

индивидуалног медицинског саветовања пацијената; 

услуге пружања медицинских информација преко 

интернета; обављање медицинских прегледа; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

организоване услуге здравствене заштите; медицинске 

консултације; здравствена нега; саветовање о начину 

живота и у медицинске сврхе; саветовање у вези са 

медицинском помоћи које пружају лекари и друго 

специјализовано медицинско особље; услуге 

индивидуалног медицинског саветовања пацијената; 

услуге медицинске анализе у вези са лечењем особа; 

услуге медицинске анализе у вези са лечењем 

пацијената; медицинско тестирање; услуге медицинске 

дијагностике [тестирања и анализе]; услуге 

медицинског тестирања у вези са дијагнозом и лечењем 

болести; болничке услуге; пружање лежаја за пацијенте 

у болничком окружењу; услуге амбулантне и болничке 

неге; услуге лечења у болницама и клиникама; 

здравствена нега; здравствено, медицинско и 

фармацеутско консултовање; консултантске и 

информативне услуге-у вези са медицинским 

производима; консултантске и информативне услуге у 

вези са фармацеутским производима; услуге 

медицинске процене; услуге медицинских клиника; 

услуге медицинског снимања; услуге медицинске и 

хируршке дијагнозе; услуге медицинског и 

фармацеутског саветовања; услуге неговања болесника; 

услуге терапије; услуге систематског прегледа; 

медицинска нега старих и тешко болесних пацијената 

уз све неопходне специјалистичке прегледе и терапију; 

поликлиничко-амбулантне услуге из области интерне 

медицине (кардиологија, пулмологија, нефрологија, 

реуматологија, ендокринологија, гастроентерологија, 

хематологије) педијатрија, урологија, гинекологија, 

максилофацијална хирургија и стоматологија и 

хирургија (општа хирургија, естетска хирургија, 

генитална хирургија, колопроктална хирургија и 

онколошка хирургија) као и из неурологије, 

психијатрије, ортопедије, ОРЛ, кожних болести; 

хирургија, оперативне услуге из домена гинеколошке 

хирургије, уролошке хирургије и то отворене, 

ендоскопске и лапароскопске, аксилофацијалне 

хирургије, дечије хирургије, опште хирургије, 

гениталне хирургије, естетске (пластичне) и 

реконструктивне, колопрокталне као и онколошке 

хирургије дојке, тиреоидне жлезде, коже, меких ткива, 

торакалне хирургије васкуларне хирургија; комплетна 

дијагностика уз рентген, гастроскопију, 

колоноректоскопију, 4D УЗ прегледи: у трудноћи; 

биопсијске процедуре са хп верификацијом за 24 сата 

(простата, бешика, грлић материце, дебело црево, 

желудац и многе друге), као и комплетне 

лабораторијске анализе; терапија, брахитерапија -

зрачење малигних тумора, методом циљаног зрачења 

у радиотераписком центру  медицинске услуге, 

наиме, услуге опште болнице и здравствене клинике 

специјализоване за интерну медицину, гинекологију, 

акушерство, хирургију, нефрологију, патологију, 

пулмологију, урологију и васкуларну медицину; 
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медицинске информативне услуге које се пружају 

преко интернета; медицинска испитивања и прегледи 

појединаца; медицинске услуге ради успостављања 

дијагнозе стања људског тела; медицинске услуге у 

терапеутске сврхе стања људског тела; услуге 

техничких консултација у вези са здравственим 

стањем; хитна медицинска помоћ; услуге лекарског 

прегледа медицинских анализа и лечења из области 

интерне медицине, гинекологије, акушерства, 

хирургије; нефрологије, патологије, пулмологије, 

урологије и васкуларне медицине; услуге хируршког 

лечења; услуге медицинске и хируршке дијагноза; 

акушерске и гинеколошке услуге; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; медицинске услуге из 

области интерне медицине, гинекологије, акушерства, 

хирургије, нефрологије, патологије, пулмологије, 

урологије и васкуларне медицине; пружање 

медицинских савета из области интерне медицине, 

гинекологије, акушерства, хирургије, нефрологије, 

патологије, пулмологије, урологије и васкуларне 

медицине; медицинске и здравствене услуге у 

клиникама; професионално саветовање из области 

медицинске технологије и медицинских операција; 

рентгенско снимање у медицинске сврхе; центри за 

медицинску негу; физиотерапија, физикална терапија; 

услуге здравствених центара; услуге лекара и 

медицинска помоћ; болничарске услуге, услуге центара 

за рехабилитацију, болничке услуге, терапеутске 

услуге, услуге медицинског саветовања у пољу личног 

здравља; услуге неговања болесника; саветовање у вези 

са медицинском помоћи које пружају лекари и друго 

специјализовано медицинско особље.   
 

(111) 82581 (181) 16.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1964 (220) 16.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) AMI-SRP & Co. d.o.o. Beograd, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 82, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Вучковић, Косовска 34, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.19; 26.04.10; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.22; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава-C:0 M:0 Z:0 K:0, бела- Z: K:0  

(511) Кл. 35:  административно управљање 

болницама; пословно управљање болницама.  

Кл. 41:  образовне услуге из области медицине, 

пружање обуке за лекаре и медицинско особље; 

спровођење обуке за пацијенте; анализа и процена 

историје болести; држање семинара у области 

медицине; консултације и инструкције у вези са 

пружањем услуга у области медицине лекарима и 

медицинском особљу; Обука о употреби хируршких, 

лекарских, стоматолошких инструмената и апарата.   

Кл. 44:  болничке услуге; обављање медицинских 

прегледа; услуге лекарских прегледа; превентивни 

медицински прегледи; хирургија; медицинске и 

хируршке услуге; амбулантна медицинска нега; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; израда извештаја који се односе на 

медицинска питања; медицинска анализа за 

дијагностику и третман особа; услуге медицинских 

анализа у терапеутске сврхе; медицинска нега; 

медицинска помоћ; медицинске услуге; здравствене 

услуге; медицинске и услуге неге за одрасле особе и 

децу; медицинске консултације; медицински 

скрининг; медицинско саветовање; пружање 

информација из области медицине, а нарочито из 

области интерне медицине, гинекологије, 

акушерства, хирургије, нефрологије, патологије, 

пулмологије, урологије и васкуларне медицине; 

пружање информација о медицинским прегледима; 

пружање информација и савета пацијентима у вези 

са лечењем; пружање информација о медицинским 

услугама; услуге индивидуалног медицинског 

саветовања пацијената; услуге пружања 

медицинских информација преко интернета; 

обављање медицинских прегледа; консултантске 

услуге у вези са здравственом негом; организоване 

услуге здравствене заштите; медицинске 

консултације; здравствена нега; саветовање о начину 

живота и у медицинске сврхе; саветовање у вези са 

медицинском помоћи које пружају лекари и друго 

специјализовано медицинско особље; услуге 

индивидуалног медицинског саветовања пацијената; 

услуге медицинске анализе у вези са лечењем особа; 

услуге медицинске анализе у вези са лечењем 

пацијената; медицинско тестирање; услуге 

медицинске дијагностике [тестирања и анализе]; 

услуге медицинског тестирања у вези са дијагнозом 

и лечењем болести; болничке услуге; пружање 

лежаја за пацијенте у болничком окружењу; услуге 

амбулантне и болничке неге; услуге лечења у 

болницама и клиникама; здравствена нега; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; консултантске и информативне 

услуге-у вези са медицинским производима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

фармацеутским производима; услуге медицинске 
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процене; услуге медицинских клиника; услуге 

медицинског снимања; услуге медицинске и 

хируршке дијагнозе; услуге медицинског и 

фармацеутског саветовања; услуге неговања 

болесника; услуге терапије; услуге систематског 

прегледа; медицинска нега старих и тешко болесних 

пацијената уз све неопходне специјалистичке 

прегледе и терапију; поликлиничко-амбулантне 

услуге из области интерне медицине (кардиологија, 

пулмологија, нефрологија, реуматологија, 

ендокринологија, гастроентерологија, хематологије) 

педијатрија, урологија, гинекологија, 

максилофацијална хирургија и стоматологија и 

хирургија (општа хирургија, естетска хирургија, 

генитална хирургија, колопроктална хирургија и 

онколошка хирургија) као и из неурологије, 

психијатрије, ортопедије, ОРЛ, кожних болести; 

хирургија, оперативне услуге из домена гинеколошке 

хирургије, уролошке хирургије и то отворене, 

ендоскопске и лапароскопске, аксилофацијалне 

хирургије, дечије хирургије, опште хирургије, 

гениталне хирургије, естетске (пластичне) и 

реконструктивне, колопрокталне као и онколошке 

хирургије дојке, тиреоидне жлезде, коже, меких 

ткива, торакалне хирургије васкуларне хирургија; 

комплетна дијагностика уз рентген, гастроскопију, 

колоноректоскопију, 4D УЗ прегледи: у трудноћи; 

биопсијске процедуре са хп верификацијом за 24 

сата (простата, бешика, грлић материце, дебело 

црево, желудац и многе друге), као и комплетне 

лабораторијске анализе; терапија, брахитерапија -

зрачење малигних тумора, методом циљаног зрачења 

у радиотераписком центру  медицинске услуге, 

наиме, услуге опште болнице и здравствене клинике 

специјализоване за интерну медицину, гинекологију, 

акушерство, хирургију, нефрологију, патологију, 

пулмологију, урологију и васкуларну медицину; 

медицинске информативне услуге које се пружају 

преко интернета; медицинска испитивања и прегледи 

појединаца; медицинске услуге ради успостављања 

дијагнозе стања људског тела; медицинске услуге у 

терапеутске сврхе стања људског тела; услуге 

техничких консултација у вези са здравственим 

стањем; хитна медицинска помоћ; услуге лекарског 

прегледа медицинских анализа и лечења из области 

интерне медицине, гинекологије, акушерства, 

хирургије; нефрологије, патологије, пулмологије, 

урологије и васкуларне медицине; услуге хируршког 

лечења; услуге медицинске и хируршке дијагноза; 

акушерске и гинеколошке услуге; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; медицинске услуге 

из области интерне медицине, гинекологије, 

акушерства, хирургије, нефрологије, патологије, 

пулмологије, урологије и васкуларне медицине; 

пружање медицинских савета из области интерне 

медицине, гинекологије, акушерства, хирургије, 

нефрологије, патологије, пулмологије, урологије и 

васкуларне медицине; медицинске и здравствене 

услуге у клиникама; професионално саветовање из 

области медицинске технологије и медицинских 

операција; рентгенско снимање у медицинске сврхе; 

центри за медицинску негу; физиотерапија, 

физикална терапија; услуге здравствених центара; 

услуге лекара и медицинска помоћ; болничарске 

услуге, услуге центара за рехабилитацију, болничке 

услуге, терапеутске услуге, услуге медицинског 

саветовања у пољу личног здравља; услуге неговања 

болесника; саветовање у вези са медицинском 

помоћи које пружају лекари и друго специјализовано 

медицинско особље.   
 

(111) 82582 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1958 (220) 15.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) PET CARTEL DOO BEOGRAD, Видиковачки 

венац 90, спрат: 8, број стана: 51, 11090, Београд 

(Раковица), RS 

(740) Адвокат Страхиња Мавренски, Краљице 

Марије 12, 11000, Београд (Палилула) 

(540) 

 

(531) 03.06.03; 25.01.05; 25.01.25; 26.04.15; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 

27.07.01; 29.01.15  

(591) црна (пантоне: 419Ц), беж (пантоне: 7506Ц), 

црвена (пантоне: 1795Ц) наранџаста (пантоне: 7570Ц), 

зелена (пантоне: 7490Ц), тиркизна (пантоне: 3275Ц) 

(511) Кл. 3:  козметика за животиње; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; дезодоранси 

за људе или животиње; шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу]; дезодоранси за 

кућне љубимце; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу].  

Кл. 5:  марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; лосиони за ветеринарску употребу; 

ветеринарски препарати; дијететски додаци исхрани 

за људе и животиње; протеински додаци исхрани за 

животиње; пелене за кућне љубимце.  

Кл. 16:  пластичне кесе за одлагање животињског измета.  

Кл. 18:  сандуци [пртљаг]; огрлице за животиње*; 

брњице; прекривачи за животиње; запрежна опрема 

за животиње; одећа за кућне љубимце.  
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Кл. 20:  кућице за псе; лежајеви за кућне љубимце; 

легла и кућице за кућне љубимце; кућице за кућне 

љубимце; јастуци за кућне љубимце.  

Кл. 21:  кавези за кућне љубимце; кутије простирке 

за кућне љубимце; посуде за кућне љубимце; посуде 

за храну за кућне љубимце; посуде за храну за кућне 

љубимце, аутоматске.  

Кл. 24:  пешкири од текстила; ћебићи за кућне љубимце.  

Кл. 31:  храна за животиње; напитци за кућне љубимце; 

папир са песком [простирка] за кућне љубимце; мирисни 

песак [простирка] за кућне љубимце.  
 

(111) 82583 (181) 04.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1013 (220) 04.06.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) 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) Кл. 18:  кожа и имитација коже,  животињска 

кожа, крзно; кофери и путне торбе; кишобрани, 

сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема.   

Кл. 24:  текстил и текстилни производи ; прекривачи 

за кревете и столице.  

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(111) 82584 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2176 (220) 14.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 9:  утикачи; утичнице и други контакти 

(електричне везе).  

 

Кл. 19:  бетон; бетонски грађевински елементи; 

кровни покривачи, који нису од метала; кровови, 

који нису од метала; кровишта (неметална кровишта 

с уграђеним соларним ћелијама).  
 

(111) 82585 (181) 16.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2177 (220) 16.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Савски насип 7, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Вуковић, Теодора Драјзера 34, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(591) црвена   

(511) Кл. 37:  грађевинске услуге.  
 

(111) 82586 (181) 08.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1920 (220) 08.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 90704467  11.05.2021.  US. 

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

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

FOREVER STARTS NOW 

(511) Кл. 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; 
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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 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; 

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.  

Кл. 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.  
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Кл. 36:  услуге носиоца осигурања; финансијске 

услуге; услуге везане за непокретности, наиме, 

изнајмљивање и управљање индустријском својином 

за друге.  

Кл. 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.  

Кл. 39:  лизинг моторних возила; услуге дељења 

аутомобила; услуге дељења вожње; превоз и 

складиштење возила; изнајмљивање возила; услуге 

вожње возилима; вуча возила; услуге изнајмљивања 

возила; резервисање најма аутомобила; услуге 

помоћи на путу, наиме услуге вуче, повлачења 

витлом и услуге доставе кључева; планирање руте 

путовања.  
 

(111) 82587 (181) 01.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1715 (220) 01.10.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Научно-технолошки парк Нови Сад д.о.о. 

Нови Сад, Фрушкогорска 1, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(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) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; 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.  

Кл. 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  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација. 

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 82588 (181) 02.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1881 (220) 02.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) ALGORITAM doo, Ломина 5,  

11000, Београд, RS 

(740) Милан Јовић адвокат, Милутина Миланковића 

134, 11000, Београд 

(540) 

Jedinstveni informacioni sistem 

ustanova socijalne zaštite - JISUSZ 
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(511) Кл. 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.  
 

(111) 82589 (181) 09.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1028 (220) 09.06.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Приватна основна школа Тврђава 

Петроварадин, Штросмајерова 8, 21131, 

Петроварадин, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.01; 07.01.24; 24.07.23; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 41:  услуге образовања.   
 

(111) 82590 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1957 (220) 15.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 018474977  19.05.2021.  EM. 

(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела, сива  

(511) Кл. 30:  пекарски производи и пецива; крекери; 

кекс; бисквити; наполитанке; вафел производи.  
 

(111) 82591 (181) 18.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1972 (220) 18.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Bulardi Abela Pharm 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; додаци исхрани; 

додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци 

исхрани за људску употребу; пробиотички додаци 

исхрани.  
 

(111) 82592 (181) 18.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1788 (220) 18.10.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-

Francois Bartholoni 4-6, 1204 Genève, CH 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.19.01; 06.19.11; 25.01.01; 25.03.25; 26.01.20; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, жута, сива, нијансе зелене  

(511) Кл. 5:  дијететски производи, за медицинске 

сврхе; прехрамбени производи за децу, малу децу и 

болеснике; прехрамбени производи за бебе и 

одојчад; прехрамбени препарати и суплементи свих 

врста; тоници; витамински препарати; храна за 

допуну редукционих дијета или препарата за 

мршављење, све са терапеутским ефектима; 

препарати са терапеутским ефектима који садрже 

биохемијске катализаторе, посебно за физички 

активне особе, реконвалесценте и болеснике, све 

наведено у медицинске сврхе.  

Кл. 29:  месо и производи од меса као што су месни 

намази; намази за хлеб; грицкалице; готова јела; 

риба; живина; дивљач; месни екстракти; паштете; 

воће, печурке и поврће конзервисани, сушени и 

кувани; конзервисани готови оброци обухваћени 

овом класом; млеко и млечни производи; 

конзервисано месо и риба; конзервисано поврће и 

воће; желеи; компоти; јестива уља и масти; воћне 

каше; мармеладе; џемови; воћни џем, воћни намази.  
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Кл. 30:  наполитанке, слаткиши, укључујући гуме и 

есенције за слаткише; слаткиши свих врста; хлеб; 

пецива; сенф; сирће; кечап и сосеви од кечапа; 

ароматизовани и зачињени сосеви; сос од јабука; 

зачини; мајонез; сосеви у праху; зачини и зачински 

додаци; кафа; чај; какао; шећер; пиринач; замене за 

кафу; мед; сируп од меласе; прашак за пециво; квасац 

за ферментацију; со; пахуљице од житарица; производи 

на бази сушеног пире кромпира; брашно и производи 

од житарица; сојино брашно; пиринчано брашно; 

природни и модификовани скроб; тесто од кромпира у 

праху; пире од кромпира у праху; крокети од кромпира 

у праху; њоке од кромпира у праху; мешавина за 

припрему кнедли; готова јела на бази резанаца; 

конзервирана готова јела укључена у ову класу.  

Кл. 32:  пива свих врста; минералне и газиране воде 

и друга безалкохолна пића; сирупи и други 

препарати за прављење пића; воћни сокови и напици 

од воћних сокова; енергетска пића; јонска пића.  
 

(111) 82593 (181) 26.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1831 (220) 26.10.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 018464180  30.04.2021.  EM. 

(732) Sustainable Fibre Alliance, 41 Bryn Awelon, 

Mold Flintshire CH7 1LT, UK 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) златна (РГБ 149,124,62), црна.  

(511) Кл. 22:  необрађена текстилна влакна и замене за њих.  

Кл. 23:  предиво од кашмира.  

Кл. 24:  текстилни материјал; тканине за текстилну 

употребу; материјали за употребу у прављењу одеће; 

текстилне тканине за израду одеће; кашмирска тканина.  

Кл. 25:  покривала за главу; одећа; чарапе.  

Кл. 36:  услуге прикупљања новчаних средстава.  

Кл. 37:  чишћење и одржавање тканина, текстила, 

коже, крзна, и производа направљених од ових 

материјала.  
 

(111) 82594 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1953 (220) 15.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware corporation), 

One Whitehall Street, 10004, New York, New York , US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

RATTLERZ 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82595 (181) 15.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1954 (220) 15.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) The Topps Company, Inc. (Delaware corporation), 

One Whitehall Street, 10004, New York, New York , US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

RING POP 

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 82596 (181) 19.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1797 (220) 19.10.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 

DESTELBERGEN, BE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BIOSIL 

(511) Кл. 3:  препарати за побољшање структуре и 

заштиту епидермалних структура, за козметичку 

употребу, који се примењују орално.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; препарати за употребу 

у превенцији и/или лечењу кардиоваскуларних, 

мишићно -коштаних и поремећаја повезаних ткива, за 

оралну примену; витамински и минерални препарати; 

дијететски суплементи.  
 

(111) 82597 (181) 19.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1974 (220) 19.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Александар Цолић, Подавалска 45, 11231, Београд, RS 

(540) 
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(531) 01.15.15; 27.01.03; 27.01.09; 27.05.22; 27.05.25  

(591) red3 205,0,0; CD0000, lightGoldenrod 

238,221,130; EEDD82  

(511) Кл. 35:  вођење, организовање и управање 

пословањем.  

Кл. 36:  финансијске, монетарне и банкарске услуге.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 42:  пројектовање и развој рачунарског хардвера 

и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 82598 (181) 19.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1979 (220) 19.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

ALWAYS INFINITY 

FLEXPROTECT 

(511) Кл. 5:  женски хигијенски производи; гаћице за 

менструацију; менструални улошћи; хигијенски 

доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци; 

хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци; 

тампони; хигијенски тампони; менструални веш за 

једнократну употребу; пелене за инконтиненцију; 

улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за 

инконтиненцију.  
 

(111) 82599 (181) 22.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1988 (220) 22.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.09; 24.01.11; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.22; 29.01.12  

(591) зелена, окер  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери 

за цигарете; џепне машинице за мотање цигарета; 

ручне машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 82600 (181) 22.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1637 (220) 22.09.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.04  

(591) тамно плава  

(511) Кл. 30:  вафел производи; вафли са пуњењем.  
 

(111) 82601 (181) 13.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1232 (220) 13.07.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) AD Senta-Promet TP, Поштанска 13, Сента, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.19; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 27.05.24  

(591) жута, бела и црна боја.   

(511) Кл. 29:  јестиве масти; сухомеснати производи; 

месо; месни екстракти; сланина; јетрена паштета; 

кобасице; усољено месо; састојви за припремање 

супе; свињска маст; живина, која није жива; јетра; 

конзервисано месо; свињетина; месо у конзерви; 

паниране кобасице; замрзнуто-сушено месо; 

лиофилизовано месо; дехидрисано месо; виршле; 

црева за кобасице, природна или вештачка.  
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(111) 82602 (181) 18.01.2031. 

(210) Ж- 2021-92 (220) 18.01.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) МММ PIZZA GROUP DOO, Народног фронта 

23, 21 000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.18; 26.03.06; 26.04.04; 26.07.15; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

млеко и млечни производи; јестива уља и масти.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока, 

саго, замена кафе; брашно и производи од житарица, 

хлеб, пеци во, колачи и посластице, сладоледи; мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф; сирће, 

сосови (као додаци); зачини; лед.   

Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   

 

(111) 82603 (181) 16.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1962 (220) 16.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље б.б., 11000,  

Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 06.19.11; 24.17.09; 

25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  млеко.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 82604 (181) 20.01.2031. 

(210) Ж- 2021-80 (220) 20.01.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) YONGPING XIA, Yinhai Road 399,  

Yiwy City, Zhejiang, CN 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

(540) 

KMT 

(511) Кл. 6:  метали, сирови основни метали; обични 

метали, необрађени или полуобрађени; неелектрични 

одводни канали од метала; метална галантерија за 

грађевинарство; метални окови.  

Кл. 16:  прибор за писање; даска за целулозу од 

дрвета (прибор); листови папира (прибор); папири за 

употребу у графичкој индустрији; лепила за 

уетничку употребу; портикле од папира; папирнате 

марамице; столњаци од папира.  

Кл. 20:  намештај; огледала (посребрено стакло); 

канте за одлагање, неметалне; животињска кост 

(необрађени или делимично обрађени материјал); 

бела глина (сирови или делимично обрађени 

материјал); жути ћилибар.  

Кл. 21:  кухињски прибор; тоалетни прибор; 

баштенске рукавице; акваријуми; тераријуми.  

Кл. 23:  предиво за текстилну употребу; конац од 

фибергласа за текстил; конац и предиво за вез; 

предена свила; преден памук; предена вуна.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; завесе од 

текстилних тканина; постељина; врећа за спавање; 

облоге за вреће за спавање.  

Кл. 27:  теписи; простирке; подне простирке за 

аутомобиле; прострирке за купатило; јога простирке; 

гимнастичке простирке; вештачка трава; зидне 

завесе, не од текстила.  

Кл. 28:  играчке; игре; гимнастички и спортски 

производи; декорације за јелке; опрема за лов и риболов.  

Кл. 35:  оглашавање; пословна администрација.  
 

(111) 82605 (181) 01.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1869 (220) 01.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Драган Таубнер, Виноградска 62,  

11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.02; 27.05.01  

(511) Кл. 44:  услуге салона лепоте; услуге 

фризерских салона; маникирање.  
 

(111) 82606 (181) 22.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1990 (220) 22.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Jarrow Formulas, Inc., 1824 South Robertson 

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

JARROW FORMULAS 

(511) Кл. 5:  додаци исхрани.  
 

(111) 82607 (181) 14.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1062 (220) 14.06.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Smurfit Kappa Services Limited, Beech Hill, 

Clonskeagh, Dublin 4, IE 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SMURFIT KAPPA 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; рачунарски алати 

за развој софтвера; компјутерски хардвер.  

Кл. 16:  папир и папирни производи; папирна 

амбалажа; картон и производи од картона; ребрасти 

материјали за паковање; амбалажни материјали 

направљени од одрживих влакана; кутије направљене 

од влакнастих плоча; амбалаже направљене од 

влакнастих плоча; картонска амбалажа; ребрасти 

картон; картонске и папирне кутије; картонске и 

папирне посуде; штампане ствари.  

Кл. 40:  обрада материјала, укључујући 

рекултивацију отпадних материјала; ламинирање и 

услуге пилана; завршна обрада папира; рециклирање 

папира и папирних производа, стакла, пластике и 

метала; обрада дрвета; заштита дрвета; сеча дрвета.  

Кл. 41:  издавање књига, магазина и текстова.  

Кл. 42:  дизајн штампаног материјала; дизајн 

штампаног материјала са применом на папиру, 

таблама, картону, влакнастим плочама и ребрастим 

материјалима.  
 

(111) 82608 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2159 (220) 14.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) State Development & Investment Corp., Ltd., 

International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North 

Street, Xicheng District, Beijing, CN 

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

 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 25.07.21; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.24; 26.07.20 

(511) Кл. 35:  консултације у пословном управљању; 

управљање хотелима; оглашавање; услуге агенција 

за увоз и извоз; систематизација информација у 

компјутерским базама података; помоћ у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; пружање 

пословних информација; пословни менаџмент 

хотелима; организовање изложби из области 

технике.  

Кл. 37:  грађевински надзор; изградња; вађење руде; 

тапацирање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; изградња фабрика; конструисање и 

изградња пословног и стамбеног простора 

услуге сервисних станица за возила [бензинских 

пумпи]; консултације о грађењу; изградња лука, 

пристаништа.  

Кл. 40:  рециклажа отпада и смећа; обрада отпада; 

рециклирање [рециклажа отпада]; сортирање отпада 

и материјала за рециклажу; прочишћавање ваздуха; 

дезодорисање ваздуха; производња енергије; 

уништавање отпада и смећа; ливење метала; 

пружање информација које се односе на обраду 

материјала.  

Кл. 42:  техничко цртање; технолошка истраживања; 

урбанистичко планирање; анализе за експлоатацију 

нафтних поља; контрола квалитета; испитивање 

квалитета; хемијска испитивања; услуге 

индустријског дизајна; развој грађевинских 

пројеката; грађевинско пројектовање.  
 

(111) 82609 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2158 (220) 14.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) State Development & Investment Corp., Ltd., 

International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North 

Street, Xicheng District, Beijing, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  консултације у пословном управљању; 

управљање хотелима; оглашавање; услуге агенција за 

увоз и извоз; систематизација информација у 
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компјутерским базама података; помоћ у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; пружање 

пословних информација; пословни менаџмент 

хотелима; организовање изложби из области технике.  

Кл. 37:  грађевински надзор; изградња; вађење руде; 

тапацирање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; изградња фабрика; конструисање и 

изградња пословног и стамбеног простора 

услуге сервисних станица за возила [бензинских 

пумпи]; консултације о грађењу; изградња лука, 

пристаништа.  

Кл. 40:  рециклажа отпада и смећа; обрада отпада; 

рециклирање [рециклажа отпада]; сортирање отпада 

и материјала за рециклажу; прочишћавање ваздуха; 

дезодорисање ваздуха; производња енергије; 

уништавање отпада и смећа; ливење метала; 

пружање информација које се односе на обраду 

материјала.  

Кл. 42:  техничко цртање; технолошка истраживања; 

урбанистичко планирање; анализе за експлоатацију 

нафтних поља; контрола квалитета; испитивање 

квалитета; хемијска испитивања; услуге 

индустријског дизајна; развој грађевинских 

пројеката; грађевинско пројектовање.  
 

(111) 82610 (181) 15.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2172 (220) 15.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 084861  09.11.2021.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло сива, сива, тамно сива, црна, бела   

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 82611 (181) 21.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2190 (220) 21.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 170192021  18.11.2021.  CH. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

BANGIN’ SHINE 

(511) Кл. 3:  сапуни; парфимерија; етерична уља; 

козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба; 

препарати за чишћење, негу и улепшавање коже, 

власишта и косе; препарати за обликовање фризуре; 

препарати за нијансирање, бељење, фарбање и 

бојење косе.  
 

(111) 82612 (181) 15.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2166 (220) 15.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(300) 084840  08.11.2021.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.01.02; 17.05.17; 24.17.02; 26.01.04; 26.01.18; 

26.11.09; 26.11.12; 27.05.01  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 
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дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(111) 82613 (181) 15.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2165 (220) 15.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 

Sheva 8410001, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MAGANIC 

(511) Кл. 5:  пестициди; инсектициди; фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 82614 (181) 20.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2186 (220) 20.12.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, 95052 Santa Clara, California, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INTEL ARC 

(511) Кл. 42:  рачунарство у облаку у виду софтвера 

за употребу код машинског учења, скалабилног 

машинског учења, анализе података и развоја 

дубоких неуронских мрежа; пружање рачунарских 

услуга заснованим на рачунарству у облаку у 

области машинског учења, вештачке интелигенције, 

учења алгоритама и анализе података; електронско 

складиштење података; суперрачунарство зановано 

на рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу 

у областима вештачке интелигенције, машинског 

учења, дубоког учења, рачунарства високих 

перформанси, дистрибуираног рачунарства, 

виртуализације, статистичког учења, и предиктивне 

аналитике; услуге развоја електронских и 

интерактивних мултимедијалних игара; дизајн 

софтвера за обраду слика; пружање привремене 

употребе софтвера који се не може преузети за 3д 

визуелизацију, 3д моделирање и 3д приказивање; 

пружање привремене употребе софтвера који се не 

може преузети за унапређење компјутерских 

перформанси, за руковање интегралним колима, 

полупроводницима, компјутерским чипсетовима и 

микропроцесорима, и у сврху играња игрица; 

пружање привремене употребе софтвера који се не 

може преузети за употребу као интерфејса за 

програмирање апликација (апи); софтвер као услуга, 

наиме, пружање суперрачунарске платформе и 

платформе за игрице засноване на рачунарству у 

облаку; све горе наведене услуге у вези са графиком 

за игрице, играњем и развојем игара; ништа од 

претходног се не односи на пољопривредне или 

шумарске услуге.  
 

(111) 82615 (181) 24.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1646 (220) 24.09.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) Team Moja Energija d.o.o. Beograd - Rakovica, 

Кружни пут Кијево 21л, локал бр. 8, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Рада Лацић, Војислава Илића 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.16; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.12  

(591) ксанду зелена, пастелни драп  

(511) Кл. 10:  јастуци за употребу у медицини; 

успављујући јастуци за несаницу.  

Кл. 20:  прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине; декоративни јастучићи; јастуци; јастуци 

за врат; јастуци за леђа, не за медицинске потребе; 

јастуци за подупирање врата; јастуци за подупирање 

главе; јастуци за труднице; јастуци пуњени 

куглицама; јастуци - узглавља; подлоге за спавање 

[душеци или јастуци]; подлоге за спавање [јастуци 

или душеци].  

Кл. 24:  јастучнице.  
 

(111) 82616 (181) 19.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1984 (220) 19.11.2021. 

 (151) 31.05.2022. 

(732) WIFI SMART DESIGN DOO, Војводе Степе 

194/3, 11010, Београд, RS 

(540) 
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(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.14 

(591) зелена #80ц342 #008242, сива #666666, плава 

#002б30, црна #000000  

(511) Кл. 7:  прекидачи притиска као делови машина; 

вентили [делови пумпи]; вентили за контролисање 

пумпи; вентили као делови пумпи; бежични 

усисивачи; електрични усисивачи; кесе за усисивач; 

кесе за усисиваче; комерцијални усисивачи; 

роботизовани усисивачи; ручни усисивачи; 

усисивачи за аутомобиле; усисивачи за прашину; 

четке за усисиваче; електрични усисивачи за кућну 

употребу; електрични усисивачи у индустријске 

сврхе; машине за усисавање прашине [усисивачи]; 

папирне кесе за усисиваче; пластичне кесе за 

усисиваче; пуњиви усисивачи на батерије; усисивач 

за мокро усисавање; усисивачи за комерцијалну 

употребу; усисивачи за индустријску употребу; 

усисивачи за кућну употребу; усисивачи за мокро и 

суво усисавање; усисивачи са посудом; филтери за 

прашину за усисиваче.  

Кл. 9:  временски прекидачи; електрични прекидачи; 

електромагнетни прекидачи; етернет прекидачи; 

живини прекидачи; пиезоелектрични прекидачи; 

прекидачи, електрични; прекидачи за светло; 

телекомуникациони прекидачи; аутоматски 

прекидачи за пренос; аутоматски прекидачи за 

пренос [атс]; батеријски прекидачи [за струју]; 

временски прекидачи, аутоматски; електричне плоче 

прекидача; електрични прекидачи за светло; 

електронски прекидачи осетљиви на покрет; 

прекидачи за високе фреквенције; прекидачи за 

рачунарске мреже; прекидачи струјног кола; 

соленоидни вентили [електромагнетни прекидачи]; 

декоративне маске за зидне прекидаче, обликоване; 

прекидачи за деактивацију ваздушних јастука за 

аутомобиле; чворишта, прекидачи и рутери за 

рачунарске мреже; електричне утичнице; електрични 

утикачи и утичнице; заштитни поклопци за 

утичнице; маске за електричне утичнице, 

обликоване; омоти за електричне утичнице; плоче за 

електричне утичнице, обликоване; чепови против 

прашине за утичнице мобилних; чепови против 

прашине за утичнице мобилних телефона; 

термостати; термостати за возила; декоративне типке 

за термостате; дигитални термостати за контролу 

климатизације; термостати за моторе возила; 

алармни сензори; инфрацрвени сензори; оптички 

сензори; сензори брзине; сензори вибрација; сензори 

за близину; сензори загађивача; сензори за гас; 

сензори нивоа; сензори положаја; сензори притиска; 

сензори температуре; сензори убрзања; ултразвучни 

сензори; фото -сензори; даљински сензори 

температуре; истурени капацитивни сензори за 

додир; паркинг сензори за возила; сензори за мерење 

времена; сензори за ниво течности; сензори за 

одређивање брзине; сензори за одређивање места; 

сензори за одређивање температуре; сензори за 

одређивање убрзања; сензори за одређивање 

удаљености; сензори осетљиви на додир; сензори 

покрета за сигурносна светла; електронски сензори 

за мерење сунчевог зрачења; сензори за аутоматско 

праћење сунчеве светлости; сензори за мерење 

температуре расхладне течности; сензори покрета за 

рачунаре и видео игрице; интерфони; браве, 

електричне; браве електронске; електронске браве; 

дигиталне браве за врата; електричне браве за 

аутомобиле; електричне браве за возила; електронске 

браве за врата; радиофреквенцијски контролисане 

браве; браве за врата са механизмом отиска прста; 

оптичке лампе; сигналне лампе; пригушнице за 

халогене сијалице; диоде које емитују светло [лед]; 

wеб камере; инфрацрвене камере; камере за возила; 

камере за кацигу; подводне камере; термалне камере; 

фотографска камера; видео-камере за пренос; камере 

великог формата; камере за видео надзор; компактне 

дигиталне камере; прилагођени системи за видео 

камере; камере које се активирају на покрет; ваге; 

ваге за купатила; ваге за купатило; електричне ваге; 

електронске ваге; прецизне ваге; кухињске ваге; 

џепне ваге; дигиталне ваге за купатило; електронске 

ваге за кухињу; електронске ваге за личну употребу; 

ваге са анализатором телесне масе; ваге за мерење 

тежине и анализу телесне масе; диференцијалне 

склопке; електронска звона; звона за упозорење; 

сигнална звона; тастери за звона; алармна звона, 

електрична; електрична звона на вратима; звона 

[упозоравајући уређаји]; позивна звона, електрична.  

Кл. 11:  лампе; лед лампе; баштенске лампе; висеће 

лампе; гасне лампе; горионици за лампе; електричне 

лампе; инфрацрвене лампе; кугле лампи; лампе за 

читање; лампе рефлектори; подне лампе; рамови за 

лампе; сигурносне лампе; соларне лампе; стоне 

лампе; лед батеријске лампе; лампе за радне столове; 

лампе са светлосним луком; лампе на соларни погон; 

лампе са свећом; равне панел лампе; светлеће лампе 

за декорисање прослава; стаклена цев за лампу; 

зидне висеће лампе и кугле за плафоне; инфрацрвене 

лампе, нису за медицинске потребе; лампе са ултра-

љубичастим зрацима, који нису за медицинску 

употребу; сијалице; минијатурне сијалице; 

рефлекторске сијалице; сијалице, електричне; 

сијалице за расвету; флуоросцентне сијалице; 

халогене сијалице; грла електричних сијалица; 

сијалице са пражњењем; сијалице са диодама које 

емитују светло [лед]; термостатски вентили за 

радијаторе; термостатички вентили као делови 

грејних инсталација; вентили за дозирање [делови 

инсталација за грејање и гас].  
 

(111) 82617 (181) 16.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1606 (220) 16.09.2021. 

 (151) 31.05.2022. 
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(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички 

друм 18, 11080, Земун, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.19.13; 25.01.01; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака; сва 

напред наведена роба се састоји или садржи воду која 

потиче са извора из области Хомоља.  

 

(111) 82618 (181) 10.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1929 (220) 10.11.2021. 

 (151) 01.06.2022. 

(732) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, 02142, 

Cambridge, Massachusetts, US 

(740) Адвокат Милош Ристић, Радничка 25,  

21000, Нови Сад 

(540) 

VUMERITY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

неуролошких, неуродегенеративних и 

неуромускуларних поремећаја; фармацеутски 

препарати за лечење мултипле склерозе.  
 

(111) 82619 (181) 10.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2149 (220) 10.12.2021. 

 (151) 01.06.2022. 

(732) ДЕЛТА ВИДЕО д.о.о., Витановачка 18,  

11010 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена  

(511) Кл. 38:  емитовање кабловске телевизије.  
 

(111) 82620 (181) 16.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1607 (220) 16.09.2021. 

 (151) 01.06.2022. 

(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички 

друм 18, 11080, Земун-Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.03.05; 25.01.01; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, бела, розе  

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака; сва 

напред наведена роба се састоји од или садржи воду која 

потиче са извора из региона Власине.  
 

(111) 82621 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2114 (220) 06.12.2021. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) CATEYE CO., LTD., 8-25, Kuwazu 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, JP 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 9:  брзинометри за бицикле; брзинометри за 

возила; машине и инструменти за мерење или 

тестирање; циклорачунари; машине и апарати за 

телекомуникацију; електронске машине; апарати и 

њихови делови.   

Кл. 11:  електричне лампе; други апарати за осветљење 

и њихови делови и опрема; уређаји за осветљење за 

возила; светла за бицикле и возила; лед светиљке; лед 

лампе; лед светла за бицикле; рефлектори за возила; 

рефлектори за бицикле; рефлектори за лампе.   
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Кл. 12:  моторна возила на два точка; бицикли и 

њихови делови и опрема.   
 

(111) 82622 (181) 10.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1389 (220) 10.08.2021. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) Lilly drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа 

Клемансоа 19, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Весна М. Гаковић Анђелић, Др. 

Агостина Нета 22, 11070, Београд - Нови Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, тамно плава, светло плава, бела, жута, сива.  

(511) Кл. 3:  производи и препарати за оралну негу и 

заштиту; препарати за оралну хигијену; немедицински 

препарати за денталну негу; козметички препарати за 

негу уста и зуба; пасте за зубе; паста за зубе у облику 

таблета; прашкови за зубе; производи за избељивање 

зуба; гелови за избељивање зуба; траке за избељивање 

зуба; креме за избељивање зуба; пасте за избељивање 

зуба; препарати за испирање уста, који нису за 

медицинске сврхе; немедицински препарати за негу зуба 

и за испирање уста; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за испирање уста 

и гргљање; средства за испирање уста против каријеса, 

нису за медицинске потребе; средства за чишћење зуба 

(пасте, гелови, течности) и водице за испирање уста, не 

за медицинску употребу; средства за полирање зуба; 

средства за чишћење зуба у облику гуме за жвакање; 

жвакаћа гума за избељивање зуба; препарати за чишћење 

протеза; препарати за полирање протеза; освеживачи 

даха; препарати за освежавање даха за личну хигијену; 

спрејеви за освежавање даха; траке за освежавање даха; 

таблете за откривање зубног каменца, за личну употребу.  

Кл. 5:  стоматолошки препарати и производи; 

фармацеутски препарати и супстанце за стоматолошку 

употребу; фармацеутска средства за полирање зуба; 

медицинска средства за чишћење зуба; медицинске 

пасте за зубе; медицински препарати за негу и лечење 

уста; медицински спрејеви за уста; медицински гелови 

за оралну негу; стоматолошки абразиви; лепкови за 

протезе; лепљиве траке за зубне протезе; освеживачи 

даха за медицинску примену; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; гума за зубарску 

употребу; препарати за олакшање раста зуба; жвакаћа 

гума за употребу у медицини, нарочито жвакаћа гума за 

здраве зубе (медицинска), жвакаћа гума за освежавање 

даха за медицинске потребе; жвакаћа гума за 

стоматолошке сврхе; пастиле за стоматолошке сврхе; 

тинктуре за стоматолошке сврхе; средства за испирање 

уста за медицинске намене; материјали за учвршћивање за 

стоматолошку употребу, лепак за денталну и 

стоматолошку употребу; зубарски восак; средства за 

чишћење зуба; средства за испирање уста против каријеса 

за употребу у медицини; медицински препарати за уста у 

облику пастила, капсула, таблета или компримованих 

таблета; дентални анестетици; производи за превенцију 

и/или ублажавање и/или зарастање нагњечења и/или 

болова изазваних зубним протезама.  

Кл. 10:  стоматолошки апарати и инструменти; 

интерденталне четкице за употребу у стоматолошком 

лечењу; масажери за десни беба; прстенови за правилно 

ницање зуба, глодалице; прстенови за грицкање који се 

користе при избијању зуба и који садрже звечке за бебе; 

ублаживачи болова приликом ницања зуба; протезе за 

исправљање зуба; штитници за зубе за стоматолошке 

намене; уређаји за испирање уста за употребу у 

стоматологији; орални иригатори; стругачи за језик; 

уређаји за уклањање каменца са зуба; уређаји за 

полирање зуба; заштитне рукавице за стоматолошке 

потребе; зубарска огледала; ручна огледала за употребу у 

стоматолошким прегледима; зубни екскаватори.  

Кл. 21:  артикли за чишћење зуба; четкице за зубе; четкице 

за зубе, електричне; главе за електричне четкице за зубе; 

дечије четкице за зубе; четкице за зубе за бебе; четкице за 

зубе за бебе у облику навлаке на прст; интерденталне 

четкице за чишћење зуба; сетови за негу зуба који се 

састоје од четкице и конца за зубе; уређаји за испирање 

уста, осим за употребу у стоматологији; распршивачи за 

чишћење десни и зуба; апарати на воду за чишћење зуба и 

десни; кућни апарати за чишћење зуба и десни који 

користе воду под високим притиском; конац за чишћење 

зуба; зубни конац на батерије; медицински конац за зубе; 

стоматолошке чачкалице за личну употребу; 

ароматизоване чачкалице за зубе; стоматолошки штапићи 

за личну употребу; штапићи за зубе за личну употребу; 

производи за негу зуба, нарочито трзалице за зубни конац, 

трзалице са зубним концем, нити за зубни конац и зубни 

конац, ручке за држање флосера (справица на које се 

ставља зубни конац) за једнократну употребу; четке за 

језик; посуде за препарате за оралну хигијену; држачи за 

четкице за зубе; држачи четкица за зубе; кутијице за 

четкице за зубе; чаше без дршке за четкице за зубе; 

истискивачи пасте за зубе; сплинтови за избељивање зуба 

(спремници) за кућну употребу; дозатори за зубну пасту; 

посуде за чишћење и одржавање зубних протеза; кутије за 

држање зубних протеза; дозатори за зубни конац.  

Кл. 30:  жвакаће гуме за освежавање даха; ментол 

бомбоне за освежавање даха; пастиле за освежавање 

даха; жвакаћа гума.  
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(111) 82623 (181) 23.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1645 (220) 23.09.2021. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) Deep Blue Sea Studio d.o.o., Вукице Митровић, 

11000, Београд, RS 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.03.06; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, жута  

(511) Кл. 42:  пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; софтвер као услуга (SaаS); 

платформа као услуга (PааS).  
 

(111) 82624 (181) 09.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2139 (220) 09.12.2021. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 

(591) црвенаR 236 G28 B 35  

(511) Кл. 7:  витла, вршалице, машине за вршидбу, 

грађевинске машине, дрљаче, дрљаче тегли трактор, 

дрљаче ( машине за земљане радове ), грабуље за 

сено које тегли трактор, машине за вршидбу, машине 

за дробљење, пољопривредне машине наиме: 

ппугови, атомизери, сетвоспремачи, житне сејалице, 

кукурузне сејалице, утоварне руке, расипачи 

минералног ђубриве, машине за расипање стајског 

ђубрива, машине за распршивање ђубрива, 

мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор, пољопривредни култиватори, 

резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за 

распршивање семена, сејачице за пољопривредне 

машине, сејачице које тегли трактор ( машине ), 

тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче, 

механички берачи, елеватори, сејалице семена, 

косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи 

стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни, 

комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди, машине за 

6алирање у индустријске сврхе, машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине, машине за жетву, машине 

за сејање, машине за одвајање жита, пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе, осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе, осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине, центрифугалне пумпе.  

Кл. 11:  системи за хидропонски узгој; системи 

прскалица за наводњавање; системи прскалица за 

наводњавање травњака.  

Кл. 12:  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине, приколице за расипне 

товаре, приколице са рудом, пољопривредни трактори; 

полуприколице, цистерне (возила), теретне приколице.  
 

(111) 82625 (181) 11.01.2032. 

(210) Ж- 2022-17 (220) 11.01.2022. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

LIDOXAID 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 82626 (181) 11.01.2032. 

(210) Ж- 2022-16 (220) 11.01.2022. 

 (151) 02.06.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

GENTODERM 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 82627 (181) 09.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2135 (220) 09.12.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TINGORA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 82628 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2048 (220) 29.11.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SUMMER WAVE 

 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82629 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2044 (220) 26.11.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

 

 

(540) 

SATIN WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82630 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2045 (220) 26.11.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LILAC WAVE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 
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њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82631 (181) 11.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1738 (220) 11.10.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) Five Stars Film Distribution d.o.o., Булевар 

Зорана Ђинђића 123, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24  

(591) CMYK 0 75 100 0, f#26522  

(511) Кл. 41:  изнајмљивање филмова; дистрибуција 

филмова; изнајмљивање образовних материјала; 

информације које се односе на образовање и забаву 

које се пружају на интернету са рачунарске базе 

података или интернета; информације које се односе 

на образовање или на забаву које се пружају на 

интернету или путем телевизије, широкопојасних и 

бежичних комуникација; информације које се односе 

на образовање или забаву које се пружају на 

интернету са рачунарске базе података или 

интернета путем телевизијских или радио програма; 

омогућавање коришћења онлине видео записа који 

се не могу преузимати; омогућавање приступа 

онлине видео садржајима који се не могу преузети; 

организовање филмских догађаја у забавне сврхе; 

организовање филмских пројекција; приказивање 

филмова; пројектовање и и изнајмљивање 

кинематографских филмова; филмске пројекције.   
 

 

 

(111) 82632 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2075 (220) 01.12.2021. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) Александра Пејић, Косовска 39, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 

25, 11000, Београд 

(540) 

Ti si moje zlato 

(511) Кл. 14:  злато; злато необрађено или 

полуобрађено; злато, непрерађено или углачано; 

златне полуге; полуге легуре злата; полуге од 

племенитих метала.  

Кл. 36:  трговина златом.  
 

(111) 82633 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-80 (220) 20.01.2022. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

KARLINDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 82634 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-82 (220) 20.01.2022. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

KOMBENAN 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 82635 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-81 (220) 20.01.2022. 

 (151) 03.06.2022. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

KARDUR 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 82636 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2207 (220) 22.12.2021. 

 (151) 06.06.2022. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 
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(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 

 11060, Београд 

(540) 

VANITY FAIR 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

са незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску 

технологију на бази блоцкцхаин-а и паметне 

уговоре; рачунарски софтвер који се може преузети 

за управљање дигиталним колекционарским 

услугама, тржиштем за трансакције и регистром, 

коришћењем софтверске технологије засноване на 

блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекционарске предмете; дигитални материјали, 

наиме, незаменљиви токени (нфт токени); виртуелна 

роба која се може преузети, наиме, садржај који се 

може преузети и који чини одећа, дизајн, животни стил, 

дизајнирање одеће, мода, култура, технологија, храна, 

кување, путовања, актуелни догађаји, здравље и фитнес 

за употребу на мрежи и у мрежним виртуелним 

световима; делови и опрема за  наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; комерцијално управљање у 

вези лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 
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објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

мода, култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

одеће, обуће, покривала за главу; обезбеђивање 

онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају, 

куповину, размену, и преношење незаменљивих 

токена (нфт токена) и дигиталних колекција; 

пружање услуга дигиталних колекција, наиме, 

вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, 

животним стилом, дизајнирањем одеће, модом, 

културом, технологијом, храном, кувањем, 

путовањима, актуелним догађајима, здрављем и 

фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница 

које садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања, 

саветовања и консалтинга у вези са напред 

наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/6 

Intellectual Property Gazette  2022/6 

146 ЗИС / RS / IPO 

 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; производња радио 

и телевизијског програма; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 82637 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2209 (220) 22.12.2021. 

 (151) 06.06.2022. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

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

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

11060, Београд 

(540) 

BON APPÉTIT 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 
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блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције и 

регистром, коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете; дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени); 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети и који чини одећа, дизајн, 

животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни 

догађаји, здравље и фитнес за употребу на мрежи и у 

мрежним виртуелним световима; делови и опрема за  

наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; комерцијално управљање у 

вези лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 
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стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

мода, култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

одеће, обуће, покривала за главу; обезбеђивање 

онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају, 

куповину, размену, и преношење незаменљивих 

токена (нфт токена) и дигиталних колекција; 

пружање услуга дигиталних колекција, наиме, 

вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, 

животним стилом, дизајнирањем одеће, модом, 

културом, технологијом, храном, кувањем, 

путовањима, актуелним догађајима, здрављем и 

фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница 

које садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања, 

саветовања и консалтинга у вези са напред 

наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; производња радио 

и телевизијског програма; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 
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преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 82638 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2210 (220) 22.12.2021. 

 (151) 06.06.2022. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

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

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

11060, Београд 

(540) 

ALLURE 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 
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рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

са незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску 

технологију на бази блоцкцхаин-а и паметне 

уговоре; рачунарски софтвер који се може преузети 

за управљање дигиталним колекционарским 

услугама, тржиштем за трансакције и регистром, 

коришћењем софтверске технологије засноване на 

блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекционарске предмете; дигитални материјали, 

наиме, незаменљиви токени (нфт токени); 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, 

садржај који се може преузети и који чини одећа, 

дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови 

и опрема за  наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; комерцијално управљање у 

вези лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце робе 

и/или услуга; професионално управљање уметничким 

пословима; приређивање и извођење изложби у 

пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне сврхе; 

услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје чији 

су предмет: апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски, 

кинема-тографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу, апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије, апарати и 

инструменти за снимање, преношење, репродуковање 

или обрађивање звука, слика или података, медији 

који су снимљени и који се могу преузимати, 

рачунарски софтвер, празни дигитални или аналогни 

медији за снимање и складиштење, механизми за 

апарате који се покрећу кованицама, регистар касе, 

уређаји за рачунање, рачунари и рачунарски 

периферни уређаји, рачунарски софтвер који се може 

преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, 

платформе за рачунарски софтвер, рачунарски 

софтвер виртуелне стварности за играње игара 

виртуелне стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну стварност, 

софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  виртуелну и 

проширену стварност, биоскопи виртуелне стварности 

[вр], скенери слика, процесори слика, медијски 

садржаји, датотеке слика које се могу преузимати, 

видео снимци који се могу преузимати, аудио-

визуелни снимци, криптографски кључеви који се 

могу преузимати за пријем и слање криптовалута, 

софтвер за обраду електронских плаћања према и од 

других, апарати и инструменти за обраду слика, 

апарати за репродукцију слика, софтвер за обраду 

дигиталних слика, софтвер за генерисање виртуелних 

слика, софтвер за аутентификацију, рачунарски 

апликацијски софтвер за струјање аудио-визуелних 

медијских садржаја путем интернета, рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика који се користе за 

мобилне телефоне, рачунарске софтверске апликације, 

које се могу преузети, рачунарске софтверске 

апликације, рачунарски софтвер за организовање и 

преглед дигиталних слика и фотографија, софтвер за 

обраду података за графичке приказе, софтвер за 
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електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику електронских 

публикација часописа, штампане публикације у 

електронски читљивом облику, подкасти, аудио 

књиге, електронске публикације, навлаке за лаптоп 

рачунаре, навлаке за таблет рачунаре, навлаке за 

преносне рачунаре, футроле за мобилне телефоне, 

таблете или преносиве рачунаре, незаменљиви токени 

(нфт токени), незаменљиви токени (нфт токени) за 

дигиталну уметност, колекционарство, фотографије, 

видео или аудио снимке, дигитални токени на бази 

блоцкцхаин технологије, дигиталне колекције, 

софтвер за продају и куповину дигиталних медија и 

колекција, укључујући незаменљиве токене (нфт 

токене), рачунарски софтвер за управљање и 

валидацију трансакција са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем паметних уговора на 

бази блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за 

трансакције са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије, 

компјутерски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција незаменљивих токена (нфт токена) на 

блоцкцхаин-у, софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре, рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције 

и регистром коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете, дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени), 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети који чини одећа, дизајн, 

животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни 

догађаји, здравље и фитнес за употребу на мрежи и у 

виртуелним световима на мрежи; услуге малопродаје 

и онлајн малопродаје публикација, одеће, обуће, 

покривала за главу; обезбеђивање онлајн тржишта за 

приказивање, излагање, продају, куповину, размену, и 

преношење незаменљивих токена (нфт токена) и 

дигиталних колекција; пружање услуга дигиталних 

колекција, наиме, вођење онлајн тржишта за 

трансакције и услуге регистра коришћењем 

софтверске технологију засноване на блоцкцхаин-у и 

паметних уговора за дигиталне колекције; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје виртуелне робе; 

услуге малопродаје и онлајн продавница виртуелне 

робе, односно садржаја који се може преузети са 

одећом, дизајном, животним стилом, дизајнирањем 

одеће, модом, културом, технологијом, храном, 

кувањем, путовањима, актуелним догађајима, 

здрављем и фитнесом; услуге онлајн малопродајних 

продавница које садрже виртуелну робу у области 

одеће, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, 

путовања, актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

услуге информисања, саветовања и консалтинга у 

вези са напред наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; услуге 

музеја; пружање музејских објеката; услуге уметничких 

галерија; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; изнајмљивање 

уметничких дела; организовање уметничких 

такмичења; организовање културних и уметничких 

догађаја; приређивање изложби у културне или 

образовне сврхе; услуге уметничких изложби; 

уметничке изложбе; приказивање видео филмова; 

модне ревије; пружање слика на мрежи које се не могу 

преузети; електронско публиковање текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; мултимедијално издаваштво; услуге 

електронског издаваштва; електронске публикације 

које се не могу преузимати; издавање онлајн 

електронских књига и часописа; издавање и уређивање 

штампаних ствари; издавање електронских магазина; 

издавање електронских књига и периодике на 

интернету; пружање електронских публикација; 

издавање штампаних ствари и штампаних публикација; 

производња радио и телевизијског програма; онлајн 

издавање електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; организовање 

резервације карата за приредбе и друге забавне 

догађаје; услуге агенција за продају улазница за забавне 

догађаје; резервација карата за културне догађаје; 

услуге резервације карата и предбележбе за активности 

и догађаје у подручју образовања, забаве и спорта; 

услуге набавке улазница и предбележбе за догађања; 

организовање и одржавање такмичења; организовање 

такмичења у образовне сврхе; организовање такмичења 

у забавне сврхе; организовање такмичења у културне 

сврхе; услуге забаве у вези са такмичењима; 

организовање конференција, изложби и такмичења; 

услуге организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских филмова; 

продукција филмова за образовне сврхе; продукција 

филмова за забавне сврхе; услуге филмске продукције; 

телевизијска продукција; телевизијска продукција за 

образовне сврхе; телевизијска продукција за забавне 

сврхе; услуге телевизијске продукције; услуге 

производње забава уживо; услуге у вези са 

продукцијом приредби уживо; производња филмова; 

пружање изложби преко виртуелне стварности и 
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проширене реалности; услуге забаве виртуелне 

стварности; пружање онлајн дигиталних колекција које 

се не могу преузимати, за употребу у дигиталном 

окружењу; пружање онлајн дигиталних колекција које 

се не могу преузимати, наиме, уметничких дела, видео 

записа, слика и звучних записа; услуге забаве и 

образовања, наиме мултимедијски програми уживо у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса, који се дистрибуирају 

преко различитих платформи преко више облика 

преносних медија; пружање уживо видео серија у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; пружање врхунског (отт) 

забавног програма у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, 

наиме, пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; услуге 

мултимедијалне забаве у смислу развоја, продукције, 

постпродукције и дистрибуције у области видеа и 

филмова; телевизијски, филмски и аудиовизуелни 

студији; информативне, саветодавне и консултантске 

услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 82639 (181) 01.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1504 (220) 01.09.2021. 

 (151) 06.06.2022. 

(732) 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) Кл. 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; 

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.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје накита, 

драгог и полудрагог камења и метала; услуге 

малопродаје и велепродаје ручних сатова, привезака, 

бижутерије.  

Кл. 42:  дизајн накита.  
 

(111) 82640 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1998 (220) 23.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/1, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 06.19.11; 24.17.09; 

25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  млеко.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 82641 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1999 (220) 23.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 05.05.20; 06.19.11; 

24.17.09; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15 

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

(511) Кл. 29:  јогурт.  

Кл. 35:  маркетинг.  

 

(111) 82642 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2011 (220) 24.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.23; 08.01.22; 25.01.01; 26.11.02; 

26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, нијансе браон.  

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

млеко преовлађује. 

Кл. 30:  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; 

чоколада.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 82643 (181) 12.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1935 (220) 12.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 05.03.15; 06.19.11; 

24.17.09; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

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

(511) Кл. 29:  млеко.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 82644 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2009 (220) 23.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) Невена Мијаиловић, Књаза Милоша 144, 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 27.05.01; 27.05.04  

(511) Кл. 25:  комбинезони за бебе; кошуље за бебе; 

мајице за бебе; одећа за бебе; панталоне за бебе; 

панталонице за бебе; пиџаме за бебе; тренерке за 

бебе; хаљине за бебе; џемпери за бебе; шортсеви за 

бебе; бодији за бебе и малу децу; једноделна оделца 

за бебе; одећа за бебе и малу децу; одећа за спавање 

за бебе; панталоне за бебе [одећа]; портикле за бебе, 

не од папира; постављена одећа за спавање за бебе; 

спољашња одећа за бебе; капе за бебе које се везују у 

чвор на врху.   
 

(111) 82645 (181) 23.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1994 (220) 23.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 
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(732) Klik do usluge a.d. , Веселина Маслеше 60, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.03; 29.01.04  

(591) пастелно зелена, тамно плава  

(511) Кл. 35:  сортирање разних производа, за рачун 

трећих лица, искључујући њихов транспорт, како би 

се потрошачима омогућило лакше разгледање и 

куповина тих производа; услуге помоћи у 

пословању, на пример: проналажење особља, 

преговарање о пословним уговорима за друге, 

анализу трошкова и цене коштања, услуге агенција 

за увоз и извоз; канцеларијске послове, на пример, 

услуге подсећања на уговорене састанке и 

заказивања састанака, претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге, компјутерско 

управљање подацима, услуге телефонских централа.   

Кл. 38:  пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште; пружање услуга причаоница и форума на 

интернету; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи. 

Кл. 42:  софтвер као услугу (SааS); платформа као 

услугу (PааS).  
 

(111) 82646 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2013 (220) 25.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARMATA DOO NOVI SAD, Народног фронта 

25, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Димитрије Вукашин , Васе Стајића 

20б, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 11.01.10; 11.01.22; 25.01.01; 25.01.09; 25.07.25; 

25.12.25; 26.04.04; 26.04.18; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17 

(591) Пантоне 2226 Ц, ЦМYК 0 0 0 70, ЦМYК  0 0 0 0  

(511) Кл. 30:  хлеб; пецива.  

Кл. 35:  услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима.  
 

(111) 82647 (181) 03.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2097 (220) 03.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio 

City, California 91604, US 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

DINASTIJA 

(511) Кл. 41:  услуге забаве, наиме, мултимедијални 

серијски програм у виду драмских серија које се 

дистрибуирају преко разних платформи и кроз 

различите начине медијског преноса; услуге забаве, 

наиме, омогућавање приступа мултимедијалним 

програмима у виду драмских серија, који се не могу 

преузети, путем услуге видео на захтев (видео-он-

деманд); пружање информација другима у области 

забаве, путем глобалне компјутерске мреже.  
 

(111) 82648 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2203 (220) 22.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) Џемо Муратовић, Генерала Живковића 33, 

36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 03.02.07; 03.02.24; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

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

(111) 82649 (181) 30.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2065 (220) 30.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 
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(732) Мрежа за истраживање криминала и корупције-

КРИК, Мекензијева 46, 11000, Београд, RS 

(540) 

CRNA KNJIGA 

(511) Кл. 35:  обрада текста;, прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; прикупљање статистичких података; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; регистровање писане комуникације 

и података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; комуникације У односима са јавношћу. 

Кл. 38:  услуге новинских агенција; пренос порука и 

слика; стриминг (проток) података.  

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

продукција представа; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; услуге репортерског извештавања; 

писање текстова.   

 

(111) 82650 (181) 30.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2066 (220) 30.11.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) Мрежа за истраживање криминала и корупције-

КРИК, Мекензијева 46, 11000, Београд, RS 

(540) 

Prosudi ko sudi 

(511) Кл. 35:  обрада текста;, прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; прикупљање статистичких података; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; регистровање писане комуникације 

и података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; комуникације У односима са јавношћу.  

Кл. 38:  услуге новинских агенција; пренос порука и 

слика; стриминг (проток) података.  

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

продукција представа; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; услуге репортерског извештавања; 

писање текстова.   
 

(111) 82651 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2078 (220) 01.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(300) 90786128  21.06.2021.  US. 

(732) Principia Biopharma Inc., 220 East Grand 

Avenue, 94080, South San Francisco, CA, US 

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

11000, Београд 

 

 

 

(540) 

WAYRILZ 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за превенцију и 

лечење имуно-посредованих, аутоимуних, запаљенских, 

респираторних и ретких болести и поремећаја; 

фармацеутски препарати за превенцију и лечење болести 

и поремећаја коже и крви; фармацеутски препарати за 

превенцију и лечење лезија и тумора.  
 

(111) 82652 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2120 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #000000, љубичаста #24275D, бела #FFFFFF 

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловксе телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(111) 82653 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2083 (220) 01.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) BABY FM d.o.o. Beograd, Вељка Дугошевића 

54, 11000, Београд-Звездара, RS 

(740) Мирјана Вешовић, адвокат, Београдска 43, 

Београд-Врачар 
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(540) 

 

(531) 01.07.07; 02.05.06; 09.01.17; 19.07.26; 26.01.13; 

26.01.14; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15 

(591) плава-C:0 Y:0 K:0, крем-C:4 M:7 Y:9 K:, сива-

C:0 M:0 Y:0 K:10, плава-C:100 M:80 Y:0 K:0, црвена-

C:0 M:100 Y:100 K:0  

(511) Кл. 9:  BIOS [основни улазно/излазни системи] 

софтвер; МР3 читачи; mр4 читачи; SD меморијске 

картице; USB оперативни софтвер; web камере; 

апарат за регулисање топлоте; апарати за анализу 

ваздуха; апарати за бележење времена; апарати за 

даљинско управљање; апарати за евидентирање 

времена и датума; апарати за емитовање, снимање, 

пренос или репродукцију звука или слике; апарати за 

мерење; апарати за мерење концентрације; апарати 

за пренос видео записа; апарати за пренос и 

репродукцију звука или слике; апарати за пренос 

сигнала; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука, слике и података; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати за снимање, пренос, пријем, обраду или 

репродукцију звука, слике или података; апарати и 

инструменти за контролу [надзор]; апарати и 

инструменти за пренос података; апарати и 

инструменти за пренос, примаље и чување звука, 

слике и података у дигиталном и аналогном 

формату; апарати и рачунари за обраду података; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; апликацијски софтвер; аудио-

пријемници; бежични звучници; видео записи који се 

могу преузети; видео-камере за пренос; видео 

монитори; видео пријемници; звиждећи аларми; 

звона за упозорење; зујалице; инструменти за 

лоцирање звука; јединице за смештај минијатурних 

хард диск драјвова; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; компакт-дискови за складиштење 

података; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; носиви 

монитори са видео дисплејем; носиви рачунари; 

носиви уређаји за мерење активности; празне 

дискете за рачунаре; празне картице са интегрисаним 

колом [празне паметне картице]; празне траке за 

чување рачунарских података; рачунарски програми 

за даљинско повезивање са рачунарима и 

рачунарским мрежама; рачунарски софтвер за 

комуникацију са корисницима ручних рачунара; 

рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и 

видео уређаја; уређаји за праћење температуре за 

кућну употребу.   

Кл. 10:  апарати, уређаји и производи за одојчад.  

Кл. 35:  дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција и дељење 

материјала за оглашавање [летака, проспеката, 

штампаних материјала и узорака]; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање продајних штандова; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама; 

позиционирање бренда; презентација робе; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интернет 

страница; промотивне и рекламне услуге; 

рекламирање преко телевизије; услуге стварања 

бренда; услуге рекламирања преко интернета; 

рекламирање слањем наруджбеница; услуге 

промотивног маркетинга; услуге малопродаје 

апарата, уређаја и производа за одојчад; услуге 

велепродаје апарата, уређаја и производа за одојчад и 

онлајн велепродаје апарата, уређаја и производа за 

одојчад.   
 

(111) 82654 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2117 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамна #111111, плава #00d4f9, бела #FFFFFF  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловксе телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
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(111) 82655 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2118 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #111111, црвена #dd2226, бела #FFFFFF  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије. 

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловксе телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  

(111) 82656 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2119 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #111111, жута #ffd70d, бела #FFFFFF  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловксе телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(111) 82657 (181) 02.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2085 (220) 02.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) VZB CAPITAL & ADVISORY DOO, 

Гвоздићева 9, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Грабеж, Старине Новака 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна  

(511) Кл. 36:  финансијске анализе; финансијске 

консултације; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; финансијске процене одговора на 

позиве за подношење понуда; финансијска истраживања; 

инвестирање капитала; инвестирање капитала.  
 

(111) 82658 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2122 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.14; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена #c7303c, слова у транспаренцији 40% 

#ffffff, бела #ffffff  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  
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Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловске телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(111) 82659 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2121 (220) 07.12.2021. 

 (151) 07.06.2022. 

(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.13 

(591) тамна #000000,  бордо #7F1416, бела #FFFFFF  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије. 

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма; 

емитовање кабловксе телевизије; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(111) 82660 (181) 19.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1807 (220) 19.10.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) BACILLOMIX CO.DOO, Родина 63, 21203, 

Ветерник, RS 

(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12  

(591) жута, окер  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива; 

биолошки препарати за употребу у индустрији и 

науци.   

Кл. 5:  препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 82661 (181) 13.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1225 (220) 13.07.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) Industrija smrznute hrane Frikom DOO, 

Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.18; 18.04.11; 19.03.03; 25.07.21; 

27.05.01; 27.05.10  

(591) плава, бела, црвена, розе, зелена, црна, браон.   

(511) Кл. 16:  картонске и пластичне амбалаже.  

Кл. 30:  сладоледи, сладоледи на штапићу.  
 

(111) 82662 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2046 (220) 26.11.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) Carlsberg Srbija d.o.o. , Пролетерска 17, 21413 

, Челарево, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KAD ME VOZI NE VOZIM 

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
 

(111) 82663 (181) 03.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2091 (220) 03.12.2021. 

 (151) 08.06.2022. 
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(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.09; 08.01.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, бела, бордо, розе, окер.  

(511) Кл. 30:  слани штапићи, грицкалице на бази 

житарица.  
 

(111) 82664 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2022 (220) 26.11.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07 

(591) браон, бела, светло зелена  

(511) Кл. 30:  крекери; бисквити, суви колачићи; 

безглутенски хлеб; брашно*; вафел производи; 

грицкалице на бази житарица; двопек; кукурузне 

пахуљице; мусли; овсене пахуљице; пти-бер кекс; 

сладни бисквити; слаткиши; чипс [производ од 

житарица]; плочице од житарица; високопротеинске 

плочице од житарица.  
 

(111) 82665 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2130 (220) 07.12.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) Студентско омладинска задруга  BOX 

POSLOVI Ниш, ТЦ Калча б.б., локал 96/1, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.01; 26.04.09; 26.11.01; 26.15.09; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.15  

(591) плава, зелена, роза, љубичаста, наранџаста, 

црна  

(511) Кл. 35:  услуге агенција за запошљавање.  
 

(111) 82666 (181) 08.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2131 (220) 08.12.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) RADIX preduzeće za inženjering i promet na 

veliko i malo u zemlji i inostranstvu d.o.o. Beograd, 

Вилине воде б.б., Београд-Палилула, RS 

(740) Драгољуб Кнежевић, адвокат, Светозара 

Марковића 5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.24; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.09; 29.01.04 

(591) плава  

(511) Кл. 16:  штампане ствари.  

Кл. 35:  дистрибуција проспеката и узорака директно 

или поштом.  

Кл. 41:  организовање изложби; издавање текстова и 

књига.  

 

(111) 82667 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2054 (220) 29.11.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) Makeup Muzej d.o.o. Beograd-Palilula, Стојана 

Новаковића бр. 29 спрат 2, стан 4, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Терзић, Булевар деспота 

Стефана 1а/II, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.14; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  
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(591) црвена (пантоне 186ц), бела  

(511) Кл. 3:  козметички сетови; козметика; 

козметичке креме; препарати за уклањање шминке; 

козметички препарати за негу коже; препарати за 

парфимисање ваздуха; шминка; парфеми.  

Кл. 9:  фотографски екрани; електронске 

публикације које се могу преузимати; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или даунлодован; футроле за 

таблет рачунаре; дигитални рамови за фотографије; 

датотеке слика које се могу преузимати.   

Кл. 16:  бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал [вискока штампа]; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; новине; периодичне публикације; 

подметачи за пивске чаше; улазнице; блокови за цртање; 

блокови [канцеларијски материјал]; свеске; књиге; 

држачи оловака; материјали за цртање; штампани 

роковници; дописнице, разгледнице; штампане ствари; 

корице за пасоше.  

Кл. 18:  женске ташне; кишобрани; џепни новчаници; 

торбе за плажу; ручне торбице; козметичке торбице, 

празне; футроле за кредитне картице [новчаници]; 

кутије за визит карте; ознаке за пртљаг; ознаке за 

путне торбе.   

Кл. 21:  украсне стаклене кугле; флаше [боце]; термоси; 

керамика за употребу у домаћинству; козметички 

прибор; кристал [стакларија]; калупи за коцке леда; 

тоалетни несесери; несесери са прибором; порцеланска 

роба; вазе; грнчарија; пудријере, празне; статуе од 

порцелана, керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

стоне украсне вазне; шољице; касице "прасице"; 

диспензери за напитке, неелектрични; уметничка дела од 

порцелана, керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

прибор за скидање шминке; четке за шминку.  Кл. 25:  

капе;  чарапе и плетена трикотажа; блузе, кошуље; 

кошуље кратких рукава; одећа; шешири; трегери; 

шалови за врат; женске поткошуље; мушке боксерице; 

кабанице [одећа]; шалови; собни огртачи; џемпери; 

кравате; рукавице [одећа]; шалови, мараме; ешарпе као 

одећа; бандана мараме; маске за спавање. Кл. 35:  

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; истраживање 

тржишта; оглашавање; рекламирање;  услуге односа са 

јавношћу; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; писање рекламних текстова; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства;  организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; изнајмљивање продајних штандова; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце роба 

и услуга; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

малопродаје уметничких дела од стране уметничких 

галерија; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало.  Кл. 38:  пружање 

услуга онлајн форума; пренос видео садржаја на захтев.   

Кл. 41:  академије [образовне]; услуге разоноде; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; издавање књига; 

клупске услуге [забавне или образовне]; 

организовање и вођење колоквијума; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; пружање услуга у области образовања; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; планирање забава [забава]; практична 

настава [обука путем демонстрације]; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге студија за снимање; 

организовање балова; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; обука [тренирање]; омогућавање коришћења 

онлајн видео записа, који се не могу преузимати; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

изнајмљивање уметничких дела; културне, образовне 

или забавне услуге које пружају уметничке галерије.  

Кл. 42:  утврђивање аутентичности уметничких дела; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

графички дизајн промотивног материјала.  
 

(111) 82668 (181) 29.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1337 (220) 29.07.2021. 

 (151) 08.06.2022. 

(732) INVESTMONT YAPI DOO Beograd-

Voždovac, Породице Трајковић 2Б, стан СА 2.3, 

Ламела А, Београд-Вождовац, RS 

(740) Адвокат Мишо М. Рајковић, Нушићева 6/II, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, сива.  
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(511) Кл. 6:  метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне грађевинске материјале 

нарочито материјале од метала за железничке пруге/ 

цеви и црева од метала; одређену робу направљену 

од обичних метала која није другачије 

класификована према функцији или намени 

нарочито вишенаменске кутије од обичног метала/ 

статуе, бисте и уметничка дела од обичног метала.  
 

(111) 82669 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2015 (220) 25.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.23; 08.01.22; 25.12.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.11; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, нијансе браон  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; 

чоколада.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 82670 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2016 (220) 25.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 

M:100 Y:30 K:0 Pantone 241C RGB R:237 G:20 B:91 

CMYK C:0 M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -

RGB R:228 G:3 B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 

Pantone 185C; Radial Gradient Gradient 0% Cmyk 

10,100,30,0 RGB 222,0,101 Pantone 214C, Gradient 

70% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 Pantone 185C; 

Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 

Pantone 186C  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 82671 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2017 (220) 25.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 24.17.01; 26.04.04; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 

M:100 Y:30 K:0 Pantone 214C RGB R:237 G:20 B:91 

CMYK C:0 M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -

RGB R:228 G:3 B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 

Pantone 185C; Radial Gradient Gradient 0% Cmyk 

10,100,30,0 RGB 222,0,101 Pantone 214C, Gradient 

70% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 Pantone 185C; 

Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 

Pantone 186C  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 82672 (181) 25.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2018 (220) 25.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 
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(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 

M:100 Y:30 K:0 Pantone 214C RGB R:237 G:20 B:91 

CMYK C:0 M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -

RGB R:228 G:3 B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 

Pantone 185C; Radial Gradient Gradient 0% Cmyk 

10,100,30,0 RGB 222,0,101 Pantone 214C, Gradient 

70% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 Pantone 185C; 

Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 

Pantone 186C  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 82673 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2031 (220) 26.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(300) 36419  16.09.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SATIN FUSE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82674 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2032 (220) 26.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(300) 36671  11.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

CAMEO FUSE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
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(111) 82675 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2035 (220) 26.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(300) 36672  11.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

IVORY FUSE  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82676 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2037 (220) 26.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(300) 36684  17.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA WHITE FUSE  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82677 (181) 04.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1899 (220) 04.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) Мona Fashion d.o.o. Beograd-Stari Grad, 

Драчка 3, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) комбинација свих боја  

(511) Кл. 3:  парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде.  

Кл. 14:  алке од племенитих метала за кључеве; 

аутоматски сатови; беџеви за ревере од племенитих 

метала; дигитални ручни сатови; дугмад за 

манжетне; елегантни сатови; копче за накит; кутије 

за сатове; минђуше,мушки сатови; накит за 

мушкарце; огрлице; прстење [накит]; торбице за 

накит; торбице за ручне сатове; шнале за кравате; 

наруквице [накит]; наруквице од везеног текстила 

[накит]; привесци [накит]; игле за кравату; привесци 

за кључеве од коже; привесци за кључеве [прстенови 

за кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима]; привесци за кључеве у облику плочица.  
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Кл. 16:  бележнице; билтени; брошуре; ваучери; 

визит карте.етикете од папира или картона; 

картонске кутије; каталози; кесе од папира за 

паковање; оловке; печати; фасцикле за документа; 

фотографије; хемијске оловке; папир; штампани 

материјал [вискока штампа]; постери; огласни панои 

од папира или картона; слике; штампане брошуре.  

Кл. 18:  актен ташне; велике путне торбе од тврде 

коже; држачи за визит-карте у облику новчаника; 

држачи за кованице у облику новчаника; држачи за 

новчанице у виду новчаника; држачи картица 

[новчаници].животињска кожа, животињске коже и 

крзна; кожне торбе; кожне актовке; кожне футроле; 

кожни каишеви; кожни новчаници; кожне торбе; 

кожне футроле; кожни каишеви; кожни новчаници; 

кожни ремени за ношење преко рамена; кишобрани; 

џепни новчаници; руксаци; ранчеви; мушке ручне 

торбе; кофери; футроле за кључеве; кожне траке.  

Кл. 24:  текстил и замене за текстил; текстилне 

поставе за одећу.  

Кл. 25:  кожни каишеви [одећа]; мајице са дугим 

рукавима; мајице са крагнама; мајице са кратким 

рукавима; мантили; модни шешири; мокасине; 

мушка обућа; мушка одела; женска обућа; мушке 

кошуље; мушке панталоне; мушки капути; обућа; 

кабанице; кравате; бермуде; џемпери; пуловери; 

шалови; ешарпе као одећа; трегери; панталоне; визир 

качкети; капути; јакне [одећа]; џепне марамице; 

кабанице [одећа].  

Кл. 26:  затварачи за обућу; копче за каиш; копче за 

нараменице; копче за обућу; привесци за мобилне 

телефоне; чипка и вез; шнале за каиш [додаци за 

одећу]; дрикери.  
 

(111) 82678 (181) 04.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1900 (220) 04.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) Mona Fashion d.o.o. Beograd-Stari Grad, 

Драчка 3, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 09.03.13; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.14; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде.  

 

Кл. 14:  алке од племенитих метала за кључеве; 

аутоматски сатови; беџеви за ревере од племенитих 

метала; беџеви од племенитих метала; брошеви; 

дигитални ручни сатови; дугмад за манжетне; 

елегантни сатови; копче за накит; кутије за сатове; 

минђуше; мушки сатови; накит за мушкарце; 

огрлице; прстење [накит]; торбице за накит; торбице 

за ручне сатове; шнале за кравате; наруквице [накит]; 

наруквице од везеног текстила [накит]; привесци 

[накит]; игле за кравату; привесци за кључеве од 

коже; привесци за кључеве [прстенови за кључеве са 

ситним украсима или украсним привесцима]; 

привесци за кључеве у облику плочица.  

Кл. 16:  бележнице; билтени; брошуре; ваучери; визит 

карте; етикете од папира или картона; картонске кутије; 

каталози; кесе од папира за паковање; оловке; печати; 

фасцикле за документа; фотографије; хемијске оловке; 

папир; штампани материјал [вискока штампа]; постери; 

огласни панои од папира или картона; слике; штампане 

брошуре. Кл. 18:  актен ташне; велике путне торбе од 

тврде коже; држачи за визит-карте у облику новчаника; 

држачи за кованице у облику новчаника; држачи за 

новчанице у виду новчаника; држачи картица 

[новчаници].животињске коже и крзна; животињска 

кожа; кожне актовке; кожне торбе; кожне футроле; 

кожни каишеви; кожни новчаници; кожни ремени за 

ношење преко рамена; кишобрани; џепни новчаници; 

руксаци; ранчеви; мушке ручне торбе; кофери; футроле 

за кључеве; кожне траке.  

Кл. 24:  текстил и замене за текстил; текстилне 

поставе за одећу.  

Кл. 25:  кожни каишеви [одећа]; мајице са дугим 

рукавима; мајице са крагнама; мајице са кратким 

рукавима; мантили; модни шешири; мокасине; 

мушка обућа; мушка одела; мушке кошуље; мушке 

панталоне; мушки капути; обућа; кабанице; кравате; 

бермуде; џемпери; пуловери; шалови; ешарпе као 

одећа; трегери; панталоне; визир качкети; капути; 

јакне [одећа]; џепне марамице; кабанице [одећа].  

Кл. 26:  затварачи за обућу; копче за каиш; копче за 

обућу; копче за одећу; привесци за мобилне 

телефоне; чипка и вез; шнале за каиш [додаци за 

одећу]; дугмад; дрикери.  
 

(111) 82679 (181) 02.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1879 (220) 02.11.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD, Земунска 

22, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 

129, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 9:  наочаре.  

Кл. 14:  племенити метали и њихове легуре , накит; 

бижутерија; сатови.   

Кл. 16:  папир, картон , производи за штампаче; 

прибор за писање; амбалажни контејнери од 

пластике, папира или картона; налепнице.   

Кл. 18:  кожа и имитација од коже, торбе; сунцобрани.  

Кл. 24:  тканине и текстилни производи .  

Кл. 25:  мушка и женска и дечија одећа; покривала за 

главу; појасеви и кожни појасеви; шалови; торбе; 

кравате; рукавице; обућа.   

Кл. 28:  игре, играчке, гимнастички и спортски 

апарати; гимнастички и спортски производи .   

Кл. 35:  оглашавање; управљање пословањем; 

комерцијална администрација; савети у вези са продајом.   

Кл. 42:  израда планова пословних простора.  
 

(111) 82680 (181) 21.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2196 (220) 21.12.2021. 

 (151) 10.06.2022. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SHUFFLEX 

(511) Кл. 1:  хемикалије за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

биолошка средства за употребу у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биостимулатори за 

биљке, препарати за јачање биљака, хемијски 

препарати за контролисање стреса у биљкама; 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; хемијски препарати за регулацију раста 

биљака, биолошки препарати за регулацију раста 

биљака; хемијски препарати за обраду семена, 

биолошка средства за обраду семена, помоћна 

средства [ађуванти] осим за медицинску или 

ветеринарску употребу, ђубрива, стајска ђубрива.  

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, нематициди.  
 

(111) 82681 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2033 (220) 26.11.2021. 

 (151) 13.06.2022. 

(300) 36682  17.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

FUCHSIA FUSE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван за 

луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус 

(дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче за 

пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански производи 

за загревање, електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за инхалацију; 

течни никотински раствори за употребу у електронским 

цигаретама; електронски уређаји за пушење; електронске 

цигарете; електронске цигарете као замена за 

традиционалне цигарете; електронски уређаји који садрже 

аеросол за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; артикли за 

пушаче електронских цигарета; делови и опрема за 

наведене производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета 

и цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 82682 (181) 03.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1526 (220) 03.09.2021. 

 (151) 14.06.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO 

GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300, 

Горњи Милановац, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.08; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06 
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(591) наранџаста, бела  

(511) Кл. 16:  пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; пластична фолија за 

умотавање хране; пластичне фолије за паковање 

хране; пластични омотачи за умотавање и паковање 

хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од 

пластике за паковање; пластичне кесе за чување 

хране за кућну употребу; пластични материјали за 

паковање.  

Кл. 17:  пластичне фолије за паковање, облагање и 

пуњење; материјали за непропусно затварање, 

заптивање и изоловање; пластични материјали за 

пуњење.  

Кл. 29:  црева за кобасице, природна или вештачка; 

вештачка црева за топљени сир.  

Кл. 31:  вештачка црева за храну за кућне љубимце.  

Кл. 40:  услуге штампања.  
 

(111) 82683 (181) 08.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2126 (220) 08.12.2021. 

 (151) 14.06.2022. 

(732) Војислав Влаховић , Београдска 12,  

11450, Сопот, RS 

(740) Адвокат Игор Ољачић, Теразије 27,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.15  

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

наранџаста, сива  

(511) Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

кетеринг хране и пића; прављење скулптура од 

хране; информације и савети у вези са припремањем 

оброка; услуге барова; услуге вашоку ресторана; 

услуге кафеа; услуге кантина; услуге кафетерија; 

услуге личног шефа кухиње; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; услуге удон и соба ресторана; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

састанке; резервисање привременог смештаја; услуге 

хотела; услуге мотела.  

Кл. 44:  баштованство; изнајмљивање кошница за 

пчеле; изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

орезивање дрвећа; узгајање биљака; узгој животиња; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге виноградарства; услуге 

расадника; услуге саветовања о здрављу; 

хортикултура; уређивање вртова; уређивање 

травњака.  
 

(111) 82684 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2025 (220) 26.11.2021. 

 (151) 14.06.2022. 

(732) PIP Food Group d.o.o. Novi Sad, Салаш 280, 

21233, Нови Сад, RS 

(740) Јелена Васовић , Булевар цара Лазара 42, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 17.01.02; 17.01.07; 17.01.25; 24.17.01; 27.03.15; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 30:  брашно*; готове смеше за пекарске 

производе; готове смеше за посластичарске 

производе; брашно без глутена; брашно за торте и 

колаче; брашно за хлеб; брашно за црни хлеб; 

брашно и производи од житарица; брашно од хељде; 

брашно широке намене; вишенаменско брашно са 

додатком прашка за пециво и соли; интегрално 

брашно; интегрално брашно за хлеб; јечмено 

брашно; кукурузно брашно; овсено брашно; 

пшенично брашно; пшенично скробно брашно; 

ражано брашно; чисто брашно; смеше за палачинке; 

смеше за прављење мафина; смеше за француске 

палачинке; смеше за хлеб; пекарски производи; 

посластичарски производи.  
 

(111) 82685 (181) 07.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2137 (220) 07.12.2021. 

 (151) 14.06.2022. 

(732) Милица Рашљић, Сентандрејски пут 29, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Немања Славковић, Железничка бр. 

32, 21000, Нови Сад 

(540) 
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(531) 03.11.07; 09.01.05; 09.05.03; 27.03.03; 27.03.15; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) сива #929497, зелена #ADEA18  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  телекомуникације.  
 

(111) 82686 (181) 02.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2103 (220) 02.12.2020. 

 (151) 14.06.2022. 

(732) NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD 

(STARI GRAD), Трг Николе Пашића 7, Београд, RS 

(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Николина Вујиновић, 

Милица Аранђеловић, Ђорђе Ђокић, Крунска 50, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон , папир;  огласни панои 

од папира или картона; новине; периодичне 

публикације; штампане ствари; штампане 

публикације; књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; канцеларијски реквизити 

(изузев намештаја); материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата); штампарска слова; клишеи.   

Кл. 35:  услуге које се састоје од уписивања, 

уређивања, преноса и обраде писаних информација и 

записа; услуге рекламирања; огласних агенција; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање; рекламирање; 

рекламирање на радију; испитивање јавног мњења; 

обрада текста; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; писање 

рекламних текстова; прикупљање статистичких 

података; дистрибуција рекламног материјала или 

узорака; циљани маркетинг.   

Кл. 41:  организовање и вођење семинара, 

конференција, конгреса, радионица (обука); 

организовање изложби у културне или образовне 

сврхе; забава посредством радија; изнајмљивање 

аудио снимака опреме; продукција радио програма; 

организовање такмичења (образовних и забавних), 

издавање текстова и књига; електронско издаваштво.   
 

(111) 82687 (181) 26.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2029 (220) 26.11.2021. 

 (151) 14.06.2022. 

 

(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 08.01.10; 19.03.05; 26.04.04; 26.04.06; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, светло браон, тамно браон, зелена, 

светло зелена, тамно зелена, бела  

(511) Кл. 30:  крекери; грицкалице на бази житарица.  
 

(111) 82688 (181) 01.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1162 (220) 01.07.2021. 

 (151) 15.06.2022. 

(732) 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) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле , квалитета 
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и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(111) 82689 (181) 29.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2060 (220) 29.11.2021. 

 (151) 15.06.2022. 

(732) MedicBooking d.o.o. Beograd, Добрачина 5/3, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Тијана Владисављевић, Шавничка 

43д/13, Чукарица-Београд 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 24.17.20; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

дистрибуција рекламног материјала; рачуноводство; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; презентација 

робе; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; ажурирање огласних материјала; 

дистрибуција узорака; стручне услуге о пословној 

ефикасности; услуге продаје путем лицитације; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

испитивања; изнајмљивање огласних материјала; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију; пословна 

истраживања; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; економске прогнозе; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; пружање пословних информација; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; промоција продаје за друге; обрада текста; 

пословно управљање хотелима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; фактурисање; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; тражење спонзорства; производња рекламних 

филмова; маркетинг; услуге телемаркетинга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

изнајмљивање продајних штандова; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику [рау реr click 

оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање програмима за надокнаду за друге; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; управљање програмима 

лојалности потрошача; писање текстова за рекламне 

намене; регистровање писане комуникације и 

података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; 

продукција програма телевизијске продаје; 

продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 
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услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

циљни маркетинг; привремено пословно управљање 

оглашавање на отвореном; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; услуге комерцијалног лобирања; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; административне услуге у вези 

са упућивањем на лечење.   

Кл. 39:  пратња путника; ваздушни превоз; превоз 

амбулантним колима; изнајмљивање аутомобила; 

превоз аутомобилом; превоз аутобусом; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање возила; изнајмљивање 

путничких вагона; транспортне услуге; превоз 

бродом; организовање превоза за туристичка 

путовања; превоз путника; резервисање места за 

путовања; превоз туриста; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација о 

транспорту; резервација превоза; путничке 

резервације; достава порука [курирска служба]; 

изнајмљивање инвалидских колица; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; пружање информација о саобраћају; 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика]; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање путничких аутобуса; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

уговарање услуга путничког превоза за друге 

коришћењем мрежне апликације; припремање 

путних виза и путних исправа за лица која путују у 

иностранство; услуге заједничког путовања 

аутомобилом (карпулинг).   

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; 

засејавање облака; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сер вера; заштита од рачунарских 

вируса; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; услуге научних 

лабораторија; саветовање о изради веб сајтова; 

софтвер У виду сервиса [SaaS]; саветовање У вези 

информационих технологија; сервер хостинг; 

клиничка испитивања; чување резервне копије 

података ван мреже; електронско похрањивање 

података; пружање информација У вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; рачунарство у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; креирање и дизајнирање за друге 

индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије]; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско надгледање коришћења 

кредитних картица ради откривања интернет 

преваре; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [PaaS]; развој 

рачунарских платформи; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације.   

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотела; услуге дечијих јаслица; услуге ресторана; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; пансион за животиње; услуге барова; услуге 

кампова за одмор [смештај]; изнајмљивање 

покретних грађевинских објеката; резервисање 

привременог смештаја; услуге мотела; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

шатора; изнајмљивање апарата за кување; 

изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање апарата за осветљење; услуге пријема 

за привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге удон и соба ресторана; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; услуге личног шефа кухиње.   
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Кл. 44:  услуге турских купатила; услуге салона 

лепоте; услуге медицинских клиника; киропрактика; 

услуге фризерских салона; услуге центара за 

рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега; 

масажа; медицинска помоћ; оптичарске услуге; 

'физикална терапија; физиотерапија; ветеринарска 

помоћ; зубарске услуге; услуге кућне неге; услуге 

неге животиња; услуге банке крви; услуге установа 

за тешко оболеле; маникирање; услуге бабица; 

услуге неговања болесника; фармацеутски савети; 

пластична хирургија; нега кућних љубимаца; 

имплантација косе; услуге психолога; изнајмљивање 

санитарних инсталација; услуге ароматерапије; 

услуге вештачке оплодње; рехабилитација 

пацијената за болести зависности; услуге оплодње 

ин-витро; услуге ин-витро оплодње; тетовирање - 

услуге тетоваже; услуге телемедицине; услуге сауне; 

услуге соларијума; бањске услуге; терапеутске 

услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; говорна терапија; услуге саветовања о 

здрављу; ортодонтске услуге; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; палиативна нега; услуге 

центара за опоравак; услуге банке људског ткива; 

услуге медицинских анализа за потребе дијагностике 

и лечења које пружају медицинске лабораторије; 

медицински скрининг.   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.11.2021. - 15.12.2021. године: 

 

Жиг рег. бр. 7405 чији је носилац HENKEL 

SRBIJA DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 383, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

09.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 14922 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT BB, 

YU, престао је да важи дана 16.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 14931 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 16.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26099 чији је носилац IMI 

CORNELIUS INC., ONE CORNELIUS PLACE, 

HIGHWAY 10 WEST, ANOKA, MINN. 55303, US, 

престао је да важи дана 11.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 26012 чији је носилац NALCO 

COMPANY, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois, 

US, престао је да важи дана 26.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26070 чији је носилац EXXON 

MOBIL CORPORATION, 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas, 75039-2298, US, престао је да важи 

дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26030 чији је носилац Glastron, 

LLC ( a Delaware LLC ), 925 Frisbie Street, Cadillac, 

Michigan 49601, US, престао је да важи дана 

26.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26130 чији је носилац ConvaTec Inc., 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558 , 

US, престао је да важи дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26088 чији је носилац MJN U.S. 

Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

Evansville, Indiana 47721-0001, US, престао је да важи 

дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 26139 чији је носилац JUB-H  d.d., 

Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI, 

престао је да важи дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 36384 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 22.11.2021. године. 

Жиг рег. бр. 38711 чији је носилац STATOIL 

ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, NORWAY, 

NO, престао је да важи дана 26.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38792 чији је носилац D.A.M. 

NEUE DEUTSCHE ANGELGERATE 

MANUFAKTUR INT. GMBH, Gildestrasse 13, D-

91154 Roth, DE, престао је да важи дана 27.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 38791 чији је носилац D.A.M. 

NEUE DEUTSCHE ANGELGERATE 

MANUFAKTUR INT. GMBH, Gildestrasse 13, D-

91154 Roth, DE, престао је да важи дана 27.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 38718 чији је носилац D.A.M. 

NEUE DEUTSCHE ANGELGERATE 

MANUFAKTUR INT. GMBH, Gildestrasse 13, D-

91154 Roth, DE, престао је да важи дана 27.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36964 чији је носилац ASICS 

CORPORATION, 1-1 MINATOJIMA-NAKAMACHI 

7-CHOME, CHUO-KU, KOBE CITY, HYOGO 

PREFECTURE, JP, престао је да важи дана 

03.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38755 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 04.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 36387 чији је носилац 

GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB, 

YU, престао је да важи дана 05.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 36389 чији је носилац 

GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB, 

YU, престао је да важи дана 05.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38802 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA, 

22101-3883, US, престао је да важи дана 11.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36394 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 11.12.2021. године. 
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Жиг рег. бр. 36396 чији је носилац 

GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB, 

YU, престао је да важи дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 36398 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38824 чији је носилац THE 

PROCTER & GAMBLE COMPANY, ONE PROCTER 

& GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, US, 

престао је да важи дана 13.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 38789 чији је носилац TATUNG 

COMPANY, NO. 22, SEC.3, CHUNG SHAN N. 

TAIPEI, TW, престао је да важи дана 14.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47295 чији је носилац "CENTAR 

S", Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge, 

d.o.o., Triše Kaclerovića 24, Beograd, YU, престао је да 

важи дана 25.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 48226 чији је носилац Mančić 

Đure Radivoje, 1800 Niš, Obilićev Venac br. 3/4/9, YU, 

престао је да важи дана 27.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 48320 чији је носилац Brandbrew 

S.A.  , 15, Breedewues, 1259 Senningeberg, LU, 

престао је да важи дана 27.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47486 чији је носилац AstraZeneca 

AB, Vastra Malarehamnen 9 S-151 85 Sodertalje, SE, 

престао је да важи дана 06.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47475 чији је носилац SZKKR 

MEFATEX, vl. Mehović Adnan,, Hadžet 40, Novi 

Pazar, YU, престао је да важи дана 07.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47654 чији је носилац Pfizer 

Products Inc., korporacija organizovana i postojeća po 

zakonima države Connecticut, Eastern Point Road, 

Groton, Connecticut 06340, US, престао је да важи 

дана 07.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 47396 чији је носилац Pfizer 

Products Inc., A Connecticut corporation, Eastern Point 

Road, Groton, Connecticut 06340, US, престао је да 

важи дана 07.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47538 чији је носилац DUOCHEM 

DOO NOVA PAZOVA, Пета Индустријска 1, Нова 

Пазова, Стара Пазова, 22330 Нова Пазова, RS, 

престао је да важи дана 08.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 49627 чији је носилац NCL Media 

Grupa d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost, 

Radnička cesta 45/III, 1000 Zagreb, HR, престао је да 

важи дана 11.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 47658 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b. 11080 Beograd- 

Zemun, YU, престао је да важи дана 13.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47628 чији је носилац 

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., 200 

4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 

37201, US, престао је да важи дана 15.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64257 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 18.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64183 чији је носилац Gazdinstvo 

Pavle Paunić, Avalska 2А, 11306 Grocka, RS, престао 

је да важи дана 18.11.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64219 чији је носилац Оаth Inc., , 

22000 AOL Way, , Dulles, VA 20166, US, престао је 

да важи дана 18.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65118 чији је носилац VAMA 

d.o.o., Jove Ilića 54, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 19.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65217 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана 

19.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64414 чији је носилац OZTR 

"PRIRODA", Boleč, Hajduk Veljkova 2, RS, престао је 

да важи дана 23.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 63512 чији је носилац АQUA 

REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. , 

Београд, RS, престао је да важи дана 24.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64179 чији је носилац Cheminova 

A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK, престао 

је да важи дана 24.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65329 чији је носилац HAPPY 

FOREVER doo, Jurija Gagarina 87, lokal 49b, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.11.2021. 

године. 
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Жиг рег. бр. 65827 чији је носилац Xpro d.o.o., 

Baja Pivljanina 53a, 11040 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64407 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge HUADA doo , Knez Mihailova 77, 

Valjevo, RS, престао је да важи дана 29.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64211 чији је носилац XIANG 

MEIHONG PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE DOO PANČEVO, Svetozara 

Šemića 22, Pančevo, RS, престао је да важи дана 

29.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64218 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge Jing Ming doo Beograd, Jurija 

Gagarina 87, lokal 76, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 29.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64489 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 29.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64490 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 29.11.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64151 чији је носилац Preduzećе 

za trgovinu na malo ŠTAMPA SISTEM d.o.o., Milutina 

Milankovića 19, Novi Beograd, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 29.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64158 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64157 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64156 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64155 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64154 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64153 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64152 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64475 чији је носилац UNODROP 

doo, Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 103, RS, 

престао је да важи дана 30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64196 чији је носилац Unilever IP 

Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, 

престао је да важи дана 30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64388 чији је носилац Opština 

Vršac, Trg Pobede 1, 26300 Vršac, RS, престао је да 

важи дана 30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64376 чији је носилац Preduzeće 

za promet, marketing i posredovanje "YUNYCOM" 

D.O.O., Beograd, Resavska 78b, RS, престао је да важи 

дана 30.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64373 чији је носилац Ljubisav 

Konatarević, Otona Župančića 21/205, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 01.12.2031. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64641 чији је носилац Branko 

Brailo, Vlajkovićeva 29, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 02.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65030 чији је носилац Yettel d.o.o. 

Beograd, Омладинских бригада 90, 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65029 чији је носилац Yettel d.o.o. 

Beograd, Омладинских бригада 90, 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 
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Жиг рег. бр. 65787 чији је носилац Yettel d.o.o. 

Beograd, Омладинских бригада 90, 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65198 чији је носилац Yettel d.o.o. 

Beograd, Омладинских бригада 90, 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64633 чији је носилац Yettel d.o.o. 

Beograd, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 06.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64142 чији је носилац Abbott 

Laboratories Vascular Enterprises Ltd., Emma 

Hickey/Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, IE, 

престао је да важи дана 06.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64281 чији је носилац Shanghai 

Feixun Communication Co., Ltd., Building 20, 90, HQ 

Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang 

District, Shanghai, CN, престао је да важи дана 

06.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64280 чији је носилац INBERG 

DOO, Braće Iker 42, Zemun-Boljevci, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 07.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65037 чији је носилац Друштво за 

производњу и промет козметике "ЛАБОРАТОРИЈА 

ДОКТОР ПАВЛОВИЋ" Д.О.О. БЕОГРАД, 

Милешевска 23, 11 000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 07.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65034 чији је носилац Друштво за 

производњу и промет козметике "ЛАБОРАТОРИЈА 

ДОКТОР ПАВЛОВИЋ" Д.О.О. БЕОГРАД, 

Милешевска 23, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 07.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65220 чији је носилац Ana Gifing-

Bradić, Beograd, Gundulićev venac 49, RS, престао је 

да важи дана 08.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65221 чији је носилац Ana Gifing-

Bradić, Beograd, Gundulićev venac 49, RS, престао је 

да важи дана 08.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64732 чији је носилац Privredno 

društvo HAPPY STAR DOO, Beograd, Jurija Gagarina 

89/346, RS, престао је да важи дана 08.12.2021. 

године. 

 

 

Жиг рег. бр. 64288 чији је носилац PRIZMA 

D.O.O., Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, RS, престао 

је да важи дана 09.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64341 чији је носилац EMPATIJA 

DOO, Beograd-Stari Grad, Kraljice Natalije 35, RS, 

престао је да важи дана 09.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64344 чији је носилац SERBIA 

BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO 

BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 19 , Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64669 чији је носилац Privredno 

društvo "KASSKER" Modna kuća DOO, Svrljig, 

Omladinska bb, RS, престао је да важи дана 

09.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64251 чији је носилац 

HARDGATE D.O.O., Dedinjska 10, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 09.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64392 чији је носилац Privredno 

društvo HOME MADE COMPANY DOO BEOGRAD, 

Bulevar Vojvode Mišića 17, Beograd - Savski venac, 

RS, престао је да важи дана 09.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64532 чији је носилац Nemanja 

Brkljača, Filipa Višnjića 1/13, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 29.11.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64306 чији је носилац Preduzećе 

za trgovinu na malo ŠTAMPA SISTEM d.o.o.  , Bulevar 

Milutina Milankovića 19, Novi Beograd, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64405 чији је носилац Privredno 

društvo za promet i usluge D.D.-TEAM D.O.O., Bulevar 

Mihaila Pupina 165b, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 10.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 65073 чији је носилац DTD 

RIBARSTVO DOO, Cara Lazara bb, Bački Jarak, RS, 

престао је да важи дана 10.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64221 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. , 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US, престао је да важи дана 10.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64222 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. , 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US, престао је да важи дана 10.12.2021. 

године. 
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Жиг рег. бр. 64397 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge doo JIAN JI COM doo, 

Jurija Gagarina 89/164, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 10.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64649 чији је носилац Kimby-CO 

d.o.o., Pregrevica 4, 11080 Zemun, RS, престао је да 

важи дана 13.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64297 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, 

престао је да важи дана 13.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64380 чији је носилац Falc East 

d.o.o., 19350 Knjaževac, Lole Ribara 26, RS, престао је 

да важи дана 13.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64381 чији је носилац Falc East 

d.o.o., 19350 Knjaževac, Lole Ribara 26, RS, престао је 

да важи дана 13.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64531 чији је носилац FAM 

Wildfox, LLC, 5553-B Baldini Blvd., Bell, CA 90201, 

US, престао је да важи дана 14.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64349 чији је носилац Ivica Koren, 

Jurija Gagarina 128, 11070 Novi Beograd, RS, престао 

је да важи дана 14.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64551 чији је носилац Вулкис 

д.о.о., Јурија Гагарина 69, 11070 Нови Београд, RS, 

престао је да важи дана 14.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64667 чији је носилац "Original" 

d.о.о., Antifašističke borbe 21ž, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 14.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64772 чији је носилац "Original" 

d.о.о., Antifašističke borbe 21ž, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 14.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64356 чији је носилац "Dijamant" 

DOO za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, 

Темишварски друм 14, 23000 Зрењанин, RS, престао 

је да важи дана 14.12.2031. године 

 

Жиг рег. бр. 64572 чији је носилац METEOR-

JORGE GROUP d.o.o., Majke Jevrosime 20, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 15.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64432 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 64438 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64437 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64443 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64431 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64455 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64433 чији је носилац Dr Gordan 

Popović, Todora Dukina 39, stan 4, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64621 чији је носилац Stanoje 

Jakovljević, Rada Janićijevića br. 11, Gornji Milanovac, 

RS, престао је да важи дана 15.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64385 чији је носилац JEFFREY 

CAMPBELL LLC, 10338 Northvale Road, California, 

Los Angeles 90064, US, престао је да важи дана 

15.12.2021. године 

 

Жиг рег. бр. 64606 чији је носилац Finanz St. 

Honore B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 16.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64503 чији је носилац Nine West 

Development LLC, A Limited Liability Company(State 

of Delaware), 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

US, престао је да важи дана 16.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 64648 чији је носилац Astellas 

Deutschland GmbH, Georg Brauchle Ring 64-66, 80992 

München, DE, престао је да важи дана 16.12.2021. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65889 чији је носилац WINFORM 

D.O.O., Zrenjaninski put 26, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 16.12.2021. године. 

 

Жиг рег. бр. 68849 чији је носилац NUTRIKO 

D.O.O., Industrijski bok 9/1, 17500 Vranje, RS, престао 

је да важи дана 15.12.2021. године 
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Жиг рег. бр. 74016 чији је носилац Shanghai 

Feixun Communication Co., Ltd., Building 20, 90, HQ 

Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang 

District, Shanghai, CN, престао је да важи дана 

22.11.2021. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.05.2022. - 15.06.2022. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15538 

промењена је у Chiquita Brands L.L.C., DCOTA Office 

Center, 1855 Griffin Road, Suite C-436, Fort 

Lauderdale, Florida, FL 33004-2275, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26606 

промењена је у McDonald's International Property Company, 

Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26607 

промењена је у McDonald's International Property 

Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26608 

промењена је у McDonald's International Property 

Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26609 

промењена је у McDonald's International Property 

Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26625 

промењена је у Wrangler Apparel Corp., 3411 

Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26738 

промењена је у McDonald's International Property 

Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38851 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41770 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43487 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43553 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44359 

промењена је у Artivion, Inc., 1655 Roberts Boulevard, 

NW, Kennesaw, Georgia 30144, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45106 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46843 

промењена је у FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., 

6-4, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8322, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47825 

промењена је у NOKIA OF AMERICA 

CORPORATION, 600 Mountain Avenue Murray Hill, 

New Jersey 07974-0636, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47868 

промењена је у N.E.T. Co. United S.A., Vistra 

Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road 

Town, Tortola VG1110, VG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48168 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48391 

промењена је у BUSINESS WIRE, Inc., 101 California 

Street, 20th Floor, San Francisco, California 94111, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48393 

промењена је у GOODY'S SINGLE MEMBER 

SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES, 

Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" 

Building 14B  , 19019 Spata Attici, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48445 

промењена је у Alza Corporation, 700 Eubanks Drive, 

Vacaville, California 95688, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48681 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48712 

промењена је у N.E.T.Co United S.A., Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II , Road Town, Tortola 

VG1110, VG; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 50187 

промењена је у Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via 

Broletto, 35, 20212 Milano, ITALY, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50663 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11, Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51142 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51569 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11 , Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51997 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51998 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51999 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53100 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53105 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53589 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53590 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53714 

промењена је у PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU,PROMET I PRUŽANJE USLUGA 

UNIVERS-CO DOO BEOGRAD-ZEMUN, Milana 

Rešetara 9, 11000 Beograd-Zemun, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53972 

промењена је у Phillips 66 Company, 2331 CityWest 

Blvd, Houston, Texas 77042, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53973 

промењена је у Phillips 66 Company, 2331 CityWest 

Blvd, Houston, Texas 77042, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54878 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54879 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55338 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55393 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55598 

промењена је у BWT Holding GmbH, Walter-Simmer-

Strase 4, 5310 Mondsee, AT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55655 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56145 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56651 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57119 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57418 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57710 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58238 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58883 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 59156 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60588 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11 , Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60979 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61423 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61424 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61857 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61858 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61859 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61862 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62839 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62862 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62864 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64197 

промењена је у ELNOS SRBIJA DOO, Мајора Зорана 

Радосављевића 372, 11000 Београд-Земун, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64542 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64794 

промењена је у PROMODA DOO, Булевар Милутина 

Миланковића 1 Ц, 11070 Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64832 

промењена је у Дневник-Пољопривредник АД Нови 

Сад, Булевар ослобођења 127/5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64934 

промењена је у LEONARDO SHIRTS DOO 

ARANDJELOVAC, Војводе Путника број 67, 34300 

Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64976 

промењена је у RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 

291, 37000 Крушевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65123 

промењена је у Crabtree & Evelyn Holdings Limited, 

15 Bonhill Street, London, EC2P, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65178 

промењена је у FALCON SOLUTIONS DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Партизанске воде 12, 

11000 Београд-Чукарица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65427 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 E. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65428 

промењена је у ABD d.o.o., Кнеза Михаила 54, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65436 

промењена је у Phillips 66 Company, 2331 CityWest 

Blvd, Houston, Texas 77042, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65484 

промењена је у E! Entеrtainment Television, LLC, 10 

Universal City Plaza, Universal City, California, 91608, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65488 

промењена је у Mediumgroup doo, Фрушкогорска 24, 

21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65517 

промењена је у MARCOPOLO HOLDINGS CO., LTD, 

No. 102 Gaobu Section, Beiwang Road, Gaobu Town, 

Dongguan City, Guangdong Province, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65616 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 65617 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65893 

промењена је у SAILUN GROUP CO.,LTD., No. 588, 

Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, 

Shandong, CN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65924 

промењена је у FIRST STOP EUROPE NV, Kleine 

Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, BE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66267 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66872 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66873 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66874 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66931 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66932 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67305 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67725 

промењена је у Dropbox, Inc., 1800 Owens Street, 

Suite 200, San Francisco, California 94158, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67726 

промењена је у Dropbox, Inc., 1800 Owens Street, 

Suite 200, San Francisco, California 94158, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68508 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68509 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69435 

промењена је у CITY MEDIA DOO BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 1ж, 11070 Београд-Нови београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69800 

промењена је у "HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београдски 

пут бб, 26300 Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70322 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70323 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70324 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70325 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70326 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70411 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71081 

промењена је у "HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београдски 

пут бб, 26300 Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71603 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73040 

промењена је у "HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Београдски 

пут бб, 26300 Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76631 

промењена је у GOODY’S SINGLE MEMBER 

SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES, 

Athens International Airport “Eleftherios Venizelos” 

Building 14B, 19019 Spata, Attiki, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77289 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77349 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77430 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77758 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77790 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Aранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77791 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78088 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi , Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. 

No.11, Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78343 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78614 

промењена је у Zuccardi, José Alberto, Clark 317, 

5500, Mendoza, AR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78630 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78717 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78744 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi , Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. 

No.11, Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79151 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79409 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79666 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11, Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79684 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak 

No.11, Gebze/Kocaeli, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80171 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80308 

промењена је у Premium Pharma DOO Novi Sad, Тихомира 

Остојића 4,спрат пп, стан 2, 21000, Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80497 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80810 

промењена је у Kњаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80811 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80877 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80951 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80952 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац , 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81071 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81128 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81189 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81196 

промењена је у Premium Pharma DOO Novi Sad, 

Тихомира Остојића 4, спрат пп, стан 2, 21000, Нови 

Сад, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 81201 

промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац, 

Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81339 

промењена је у Premium Pharma DOO Novi Sad, 

Тихомира Остојића 4, спрат пп, стан 2, 21000, Нови 

Сад, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 23786 извршен је пренос на Primark 

Limited, Arthur Ryan House, 22-24 Parnell Street, 

Dublin 1, IE; 

 

За жиг бр. 25545 извршен је пренос на 

ACTEGA DS GmbH, Straubinger Straße 12, 28219 

Bremen, DE; 

 

За жиг бр. 32365 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41471 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41530 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41531 извршен је пренос на ekaterra Group 

IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 47291 извршен је пренос на NETCO 

UNITED PTE. LTD., 120 Lower Delta Road, #15-10 

Cendex Centre, Singapore 169208, SG; 

 

За жиг бр. 47386 извршен је пренос на Марија 

Ђурђевић, Бошка Бухе 14, 22320, Инђијa, RS; 

 

За жиг бр. 47387 извршен је пренос на Марија 

Ђурђевић, Бошка Бухе 14, 22320, Инђијa, RS; 

 

За жиг бр. 47389 извршен је пренос на Марија 

Ђурђевић, Бошка Бухе 14, 22320, Инђијa, RS; 

 

За жиг бр. 47868 извршен је пренос на NETCO 

UNITED PTE. LTD., 120 Lower Delta Road, #15-10 

Cendex Centre, Singapore 169208, SG; 

 

За жиг бр. 48712 извршен је пренос на NETCO 

UNITED PTE. LTD., 120 Lower Delta Road, #15-10 

Cendex Centre, Singapore 169208, SG; 

 

За жиг бр. 49369 извршен је пренос на NETCO 

UNITED PTE. LTD., 120 Lower Delta Road, #15-10 

Cendex Centre, Singapore 169208, SG; 

 

За жиг бр. 50645 извршен је пренос на 

PALANAČKI KISELJAK d.o.o. Smederevska Palanka, 

Јозефа Шулца 2, Смедеревска Паланка 11420, RS; 

 

За жиг бр. 51719 извршен је пренос на Dayco 

Europe S.r.l., Via Papa Leone XIII, 45-66100 Chieti 

Scalo (Ch), IT; 

 

За жиг бр. 54023 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 55614 извршен је пренос на Dayco 

Europe S.r.l., Via Papa Leone XIII, 45-66100 Chieti 

Scalo (Ch), IT; 

 

За жиг бр. 59246 извршен је пренос на 

MAGNOLIJA LUX DOO  PANČEVO, Светог Саве 

60а, 26000 Панчево, RS; 

 

За жиг бр. 60764 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 62892 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 64812 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64813 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64814 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64815 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64816 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64817 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 
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За жиг бр. 64920 извршен је пренос на New Era Cap, 

LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New York 14202, US; 

 

За жиг бр. 64921 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 66096 извршен је пренос на New 

Era Cap, LLC, 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, US; 

 

За жиг бр. 69325 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69382 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69383 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69384 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69385 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 69697 извршен је пренос на Društvo 

sa ograničenom odgovornošću Mega Construction , 

Краља Милутина 16  , 35250 Параћин, RS; 

 

За жиг бр. 70667 извршен је пренос на ekaterra 

Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 74338 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 77223 извршен је пренос на 

CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017, Paris, FR; 

 

За жиг бр. 78476 извршен је пренос на Boro 

Durakovic, Avenue Peschier, 40, 1206 Geneve, CH; 

 

За жиг бр. 78614 извршен је пренос на MIP 

METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG., 

Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE; 

 

За жиг бр. 78812 извршен је пренос на JMC DOO 

Kać, Атар 116, 21241 Каћ, RS; 

За жиг бр. 81631 извршен је пренос на NETCO 

UNITED PTE. LTD., 120 Lower Delta Road, #15-10 

Cendex Centre, Singapore 169208, SG; 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 67416 уписана је лиценца на 

SAVACOOP DOO NOVI SAD, Теодора Мандића 9, 

21000 Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 73880 уписана је лиценца на 

PRESTON HOLDING DOO NOVI SAD, Трг Марије 

Трандафил 7, 21000, Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 74090 уписана је лиценца на 

CONSULTING DR HOLISTIC d.o.o. Beograd, Јурија 

Гагарина број 153 а/2, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74091 уписана је лиценца на 

CONSULTING DR HOLISTIC d.o.o. Beograd, Јурија 

Гагарина број 153 а/2, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74093 уписана је лиценца на 

CONSULTING DR HOLISTIC d.o.o. Beograd, Јурија 

Гагарина број 153 а/2, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74128 уписана је лиценца на 

CONSULTING DR HOLISTIC d.o.o. Beograd, Јурија 

Гагарина број 153 а/2, 11070 Нови Београд, RS; 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 50368 уписана је залога на 

RAIFFEISEN BANK S.A. , Calea Floreasca 246C, Sky 

Tower Building, 2nd-7th Floor, 1st District, Bucharest, RO; 

 

За жиг бр. 58332 уписана је залога на 

RAIFFEISEN BANK S.A., Calea Floreasca 246C, Sky 

Tower Building, 2nd-7th Floor, 1st District, Bucharest, RO; 

 

За жиг бр. 58333 уписана је залога на 

RAIFFEISEN BANK S.A., Calea Floreasca 246C, Sky 

Tower Building, 2nd-7th Floor, 1st District, Bucharest, RO; 

 

За жиг бр. 59067 уписана је залога на 

RAIFFEISEN BANK S.A., Calea Floreasca 246C, 

Sky Tower Building, 2nd-7th Floor, 1st District, 

Bucharest, RO; 

 

За жиг бр. 70517 уписана је залога на 

RAIFFEISEN BANK S.A., Calea Floreasca 246C, Sky 

Tower Building, 2nd-7th Floor, 1st District, Bucharest, RO; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  17/2022 - 21/2022 (12.05.2022. – 09.06.2022.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1660041 

(151) 16.11.2021 

(540) 

Spoo 

(732) A1 Telekom Austria 

Aktiengesellschaft 

(511)  35  36  37  38  39  41 

(111) 1660060 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1660067 

(151) 09.12.2021 

(540) 

 

(732) PRIVATE JOINT-

STOCK COMPANY 

"VENTILATION 

SYSTEMS" 

(511)  06  07  11  19 

(111) 1660093 

(151) 10.03.2022 

(540) 

PACKCARE 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

(111) 1660098 

(151) 01.10.2021 

(540) 

TEQBALL 

(732) TEQBALL 

HOLDING S.A.R.L. 

(511)  09  25  28  42 

(111) 1660101 

(151) 16.12.2021 

(540) 

Fruit Ways 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1660151 

(151) 25.03.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  35 

(111) 1660168 

(151) 02.03.2022 

(540) 

 

(732) Hangzhou 

Oxyhydrogen E-commerce 

Co., Ltd. 

(511)  05  09  10 

(111) 1660216 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1660221 

(151) 07.11.2021 

(540) 

 

(732) Jean Peau VOF and 

Paulus J.M. Verwiel 

(511)  03  05 

(111) 1660288 

(151) 27.12.2021 

(540) 

 

(732) Doubleeagle Industry 

(China) Limited 

(511)  28 

(111) 1660289 

(151) 27.12.2021 

(540) 

 

(732) Doubleeagle Industry 

(China) Limited 

(511)  28 

(111) 1660305 

(151) 10.03.2022 

(540) 

 

(732) GFM GmbH 

Trademarks 

(511)  25 

(111) 1660345 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Nösslböck 

Beteiligungs GmbH 

(511)  10  20  24  35 

(111) 1660427 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Prehrambena 

industrija VINDIJA d.d. 

(511)  29 

(111) 1660481 

(151) 21.12.2021 
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(540) 

MAD MECHANIC 

(732) Eagleline Limited 

(511)  09  28  41 

(111) 1660483 

(151) 14.01.2022 

(540) 

Green Globe 

(732) SCL Services GmbH 

(511)  08  09  20  21  24  35 

(111) 1660491 

(151) 11.02.2022 

(540) 

 

(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

«CONFECTIONERY 

CORPORATION 

«ROSHEN» 

(511)  30 

(111) 1660513 

(151) 03.03.2022 

(540) 

BHQNOVA 

(732) Biosearch 

Technologies, Inc. 

(511)  01  05 

(111) 1660518 

(151) 21.03.2022 

(540) 

 

(732) Deciem Beauty Group Inc. 

(511)  03 

(111) 1660529 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1660532 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1660601 

(151) 03.03.2022 

(540) 

Mira 

(732) ams-OSRAM AG 

(511)  09 

(111) 1660624 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) Drossapharm AG 

(511)  05 

(111) 1660661 

(151) 22.11.2021 

(540) 

 

(732) Yueye Jin 

(511)  16  21 

(111) 1660672 

(151) 10.02.2022 

(540) 

 

(732) TADIM GIDA 

MADDELERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  30 

(111) 1660676 

(151) 22.11.2021 

(540) 

VAN|RYSEL 

(732) DECATHLON 

(511)  08  09  11  12  18  21  

25  28 

(111) 1660699 

(151) 08.04.2022 

(540) 

NORMA KAMALI 

(732) KAMALI, NORMA 

(511)  25 

(111) 1660712 

(151) 20.09.2021 

(540) 

RIMAC 

(732) Rimac Automobili d.o.o. 

(511)  09  12  25  28  37 

(111) 1660722 

(151) 12.01.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1660760 

(151) 27.01.2022 

(540) 

 

(732) THINKCAR TECH 

CO., LTD. 

(511)  09  37 

(111) 1660771 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Ricosta 

Schuhfabriken GmbH 

(511)  25 

(111) 1660781 

(151) 13.04.2022 

(540) 

FORTIDE 

(732) DENSO-Holding 

GmbH & Co. 

(511)  02 

(111) 1660788 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Shen Zhen Xin Yue 

Tang Plastic & Hardware 

Co., Ltd 

(511)  21 

(111) 1660797 

(151) 25.03.2022 

(540) 

SHUDOGG 

(732) SuperPlastic, Inc. 

(511)  09 

(111) 1660821 

(151) 16.09.2021 

(540) 

 

(732) Vossloh AG 

(511)  06  09  11  12  19  35  

37  39  40  42 

(111) 1660846 

(151) 10.12.2021 

(540) 

 

(732) Voyetra Turtle Beach, 

Inc. 

(511)  09 

(111) 1660849 

(151) 01.11.2021 
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(540) 

 

(732) KAPTAN 

RESTAURANT GIDA 

TURIZM SANAYI VE 

TICARET LIMITED 

SIRKETI 

(511)  43 

(111) 1660857 

(151) 21.05.2021 

(540) 

 

(732) GRAMMER AG 

(511)  07  09  11  12  17  19  

20  35  37  41 

(111) 1660864 

(151) 01.09.2021 

(540) 

RWA 

(732) RWA Raiffeisen 

Ware Austria 

Aktiengesellschaft 

(511)  01  02  04  05  06  07  

08  09  11  12  13  14  16  

17  19  21  22  25  27  28  

31  35  36  37  39  40  41  

42  43  44  45 

(111) 1660873 

(151) 30.09.2021 

(540) 

RAJSKA 

(732) RAJSKA d.o.o. 

(511)  29  30  31  43 

(111) 1660874 

(151) 30.09.2021 

(540) 

 

(732) RAJSKA d.o.o. 

(511)  29  30  31  43 

(111) 1660888 

(151) 18.10.2021 

(540) 

 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  09  16  18  20  21  24  

25  26  28  30  35  39  40  

41  42  45 

(111) 1660891 

(151) 16.11.2021 

(540) 

HONOR Magic Z 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1660894 

(151) 16.11.2021 

(540) 

Magic Flip 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

-(111) 1660896 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Verdant 

Technologies, LLC 

(511)  01  16  20 

(111) 1660919 

(151) 28.01.2022 

(540) 

 

(732) CARTON PACK 

S.P.A. 

(511)  16  20  39  42 

(111) 1660956 

(151) 04.04.2022 

(540) 

MAGSAFE 

CHARGING CASE 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1660969 

(151) 07.10.2021 

(540) 

EURO 2024 

(732) UNION DES 

ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE 

FOOTBALL (UEFA) 

(511)  03  04  09  12  14  16  

18  25  28  32  35  36  37  

38  39  41  42 

(111) 1660970 

(151) 18.11.2021 

(540) 

ZAJO 

(732) Juraj Králik 

(511)  05  11  18  20  22  24  

25  30  32  35  39  40  41  42 

(111) 1660976 

(151) 25.01.2022 

(540) 

FIS GAMES 

(732) Fédération 

Internationale de Ski 

(511)  09  12  14  25  28  32  

35  38  41  42 

(111) 1660978 

(151) 25.01.2022 

(540) 

FIS WORLD CUP 

(732) Fédération 

Internationale de Ski 

(511)  09  12  14  25  28  32  

35  38  41  42 

(111) 1661006 

(151) 03.03.2022 

(540) 

CLIP & TOOL 

(732) RENAULT s.a.s 

(511)  12 

(111) 1661020 

(151) 29.03.2022 

(540) 

LEGEND BLUE 

(732) Japan Tobacco Inc.1-

1 

(511)  34 

(111) 1661028 

(151) 16.11.2021 

(540) 

HONOR Magic X 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1661029 

(151) 16.11.2021 

(540) 

HONOR Magic W 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1661042 

(151) 17.01.2022 

(540) 

 

(732) SIRCA S.p.A. 

(511)  01  02  17 

(111) 1661047 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  07 

(111) 1661062 

(151) 22.02.2022 

(540) 

VIANT 
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(732) Chemetall GmbH 

(511)  01  02  03 

(111) 1661069 

(151) 07.03.2022 

(540) 

Altamedics 

(732) ALTAMEDICS d.o.o. 

(511)  05 

(111) 1661075 

(151) 14.09.2021 

(540) 

 

(732) Exeger Operations 

AB 

(511)  06  07  09  11  12  14  

18  19  20  25  28  37  40  

42 

(111) 1661088 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) Ningbo Senrog Tools 

Co., Ltd. 

(511)  08  23 

(111) 1661105 

(151) 07.07.2020 

(540) 

 

(732) Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH 

(511)  09  14  16  18  21  24  

25 

(111) 1661146 

(151) 08.04.2022 

(540) 

ZACLIPTA 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05 

(111) 1661149 

(151) 08.04.2022 

(540) 

RE-ENERGIZING 

SLEEPING 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03 

(111) 1661150 

(151) 08.04.2022 

(540) 

LAVERA PURE 

BEAUTY 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03 

(111) 1661151 

(151) 11.04.2022 

(540) 

CE SOIR 

(732) Ce Soir Inc 

(511)  25 

(111) 1661172 

(151) 10.02.2022 

(540) 

 

(732) ARÇELİK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  08 

(111) 1661185 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi PROTOPETS uvoz-

izvoz DOOEL Prilep 

(511)  05  31 

(111) 1661186 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi PROTOPETS uvoz-

izvoz DOOEL Prilep 

(511)  05  31 

(111) 1661188 

(151) 02.04.2022 

(540) 

SO Light 

(732) Strategy Object 

EOOD 

(511)  42 

(111) 1661189 

(151) 02.04.2022 

(540) 

SO Link 

(732) Strategy Object 

EOOD 

(511)  42 

(111) 1661198 

(151) 08.02.2022 

(540) 

Innorium 

(732) Innorium AG 

(511)  03  05  31 

(111) 1661216 

(151) 11.03.2022 

(540) 

 

(732) MAPED 

(511)  16 

(111) 1661228 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) INNOTHERA TOPIC 

INTERNATIONAL 

(511)  10  25 

(111) 1661313 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) Ricosta 

Schuhfabriken GmbH 

(511)  25 

(111) 1661369 

(151) 22.11.2021 

(540) 

 

(732) Yueye Jin 

(511)  16  21 

(111) 1661404 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  12 

(111) 1661449 

(151) 15.03.2022 

(540) 

MARLBORO 

CRAFTED 

(732) Philip Morris Brands 

Sàrl 

(511)  34 

(111) 1661450 

(151) 12.01.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1661460 

(151) 30.03.2022 

(540) 

The Freestyle 

(732) Samsung Electronics 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1661465 

(151) 04.01.2022 
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(540) 

 

(732) University of Miami 

(511)  41 

(111) 1661468 

(151) 17.02.2022 

(540) 

 

(732) CLEANHOME 

HOUSEHOLD INC 

(511)  07  16 

(111) 1661479 

(151) 29.03.2022 

(540) 

 

(732) Robert Bosch Power 

Tools GmbH 

(511)  09 

(111) 1661481 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) OVS S.p.A. 

(511)  24  25 

(111) 1661517 

(151) 24.03.2022 

(540) 

ROUGE IS NOT 

MY NAME 

(732) SEPHORA 

(511)  03 

(111) 1661529 

(151) 15.03.2022 

(540) 

MeatCrisp 

(732) Platinum Pet Food & 

Care Ltd 

(511)  31 

(111) 1661532 

(151) 28.03.2022 

(540) 

 

(732) Xiamen Yarui Optical 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1661539 

(151) 24.12.2021 

(540) 

 

(732) REAL 

FEDERACION 

ESPAÑOLA DE FUTBOL 

(511)  25  28  41 

(111) 1664696 

(151) 23.03.2022 

(540) 

CHANEL 22 

(732) CHANEL 

(511)  18 

(111) 1661552 

(151) 11.11.2021 

(540) 

 

(732) TIANJIN CSS 

TRADING CO., LTD. 

(511)  29 

(111) 1661556 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1661603 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) INNOTHERA TOPIC 

INTERNATIONAL 

(511)  10  25 

(111) 1661644 

(151) 08.04.2022 

(540) 

lavera. Nature you 

can feel. 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03  05  35 

(111) 1661645 

(151) 08.04.2022 

(540) 

nature on my skin 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03  05  35 

(111) 1661670 

(151) 16.09.2021 

(540) 

Glimo 

(732) ULKAR KİMYA 

SANAYİİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03 

(111) 1661673 

(151) 09.12.2021 

(540) 

JUST SO SO 

(732) XINFA YOU 

(511)  25 

(111) 1661736 

(151) 14.12.2021 

(540) 

THE POWER OF 

SURFACE 

(732) DAW SE 

(511)  01  02  06  07  08  16  

17  19  20  24  27  35  37  

42 

(111) 1661747 

(151) 06.10.2021 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.d. 

(511)  03  05  09  12  16  20  

21  25  28  29  30  31  32  

35  38  39  41  42  43  44 

(111) 1661766 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) Wuxi Yonghua 

Information Technology 

Co., Ltd 

(511)  09 

(111) 1661770 

(151) 01.04.2022 
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(540) 

 

(732) Marsriva Technology 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1661811 

(151) 07.10.2021 

(540) 

SHAREPLAY 

(732) Apple Inc. 

(511)  38  41  42 

(111) 1661829 

(151) 07.12.2021 

(540) 

 

(732) Düker GmbH 

(511)  06  11  37  40  42 

(111) 1661832 

(151) 11.10.2021 

(540) 

 

(732) Saft Ferak a.s. 

(511)  09 

(111) 1661840 

(151) 03.01.2022 

(540) 

KINESIO 

(732) Kinesio IP LLC 

(511)  05 

(111) 1661853 

(151) 24.11.2021 

(540) 

 

(732) MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság 

(511)  35  36  38  41  43 

(111) 1661892 

(151) 25.02.2022 

(540) 

 

(732) LA SAN MARCO DI 

FRANCESCO BUGATTI 

& C. - S.A.P.A. 

(511)  11 

(111) 1661911 

(151) 01.04.2022 

(540) 

VALVOLINE 

(732) VALVOLINE 

LICENSING AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC 

(511)  37 

(111) 1661912 

(151) 01.04.2022 

(540) 

EXPRESS CARE 

(732) VALVOLINE 

LICENSING AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC 

(511)  37 

(111) 1661960 

(151) 15.02.2022 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Morgunova 

Elena Yur'evna 

(511)  03  05 

(111) 1661966 

(151) 21.02.2022 

(540) 

SLOIN 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1661973 

(151) 18.02.2022 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

MOYIN MUSICAL 

INSTRUMENT CO., LTD 

(511)  15 

(111) 1662069 

(151) 24.02.2022 

(540) 

GREEN & 

PROTECT 

(732) BEIERSDORF 

HOLDING FRANCE 

(511)  05  10 

(111) 1662129 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Georg Gavrilović 

(511)  29 

(111) 1662140 

(151) 26.11.2021 

(540) 

 

(732) LPC Single Member 

S.A.  Corporation of 

Processing and Trading of 

Lubricants and Petroleum 

products 

(511)  01  04 

(111) 1662149 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Georg Gavrilović 

(511)  29 

(111) 1662150 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Georg Gavrilović 

(511)  29 

(111) 1662151 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Georg Gavrilović 

(511)  29 

(111) 1662155 

(151) 24.02.2022 

(540) 

ALTRIFER 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1662160 

(151) 14.01.2022 

(540) 

 

(732) OLİMPOS 

LEATHER FUR 

DERİCİLİK  SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  18  25  35 

(111) 1662196 

(151) 31.03.2022 

(540) 

 

(732) CJ CHEILJEDANG 

CORPORATION 

(511)  30 
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(111) 1662231 

(151) 09.07.2021 

(540) 

 

(732) H. Lundbeck A/S 

(511)  05  10  41  42  44 

(111) 1662239 

(151) 10.11.2021 

(540) 

 

(732) ANTARES VISION 

S.P.A. 

(511)  07  09  42 

(111) 1662246 

(151) 17.12.2021 

(540) 

Qute 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10  29 

(111) 1662247 

(151) 17.12.2021 

(540) 

Qubix 

(732) MEDIS INTAGO, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10  29 

(111) 1662282 

(151) 25.01.2022 

(540) 

Intergift 

(732) Margita Grbic 

(511)  20  24 

(111) 1662285 

(151) 11.02.2022 

(540) 

EMMASK 

(732) BTL Industries, Inc. 

(511)  10  44 

(111) 1662286 

(151) 11.02.2022 

(540) 

BTL ONE 

(732) BTL Industries, Inc. 

(511)  10  44 

(111) 1662293 

(151) 22.02.2022 

(540) 

 

(732) Metamorfoza d.o.o. 

(511)  41 

(111) 1662305 

(151) 19.01.2022 

(540) 

 

(732) Vingroup Joint Stock 

Company 

(511)  01  09  35  37  40 

(111) 1662406 

(151) 17.03.2022 

(540) 

SpaceMax 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  07  11 

(111) 1662446 

(151) 15.07.2021 

(540) 

 

(732) Clinical Trial Center 

SRL 

(511)  42  44 

(111) 1662450 

(151) 26.11.2021 

(540) 

 

(732) LPC Single Member 

S.A.  Corporation of 

Processing and Trading of 

Lubricants and Petroleum 

products 

(511)  01  04 

(111) 1662466 

(151) 16.03.2022 

(540) 

O-BLOOS 

(732) SHISEIDO 

AMERICAS 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1662487 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK 

COMPANY "FATS AND 

OIL INTEGRATED 

WORKS" 

(511)  29  30 

(111) 1662488 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK 

COMPANY "FATS AND 

OIL INTEGRATED 

WORKS" 

(511)  29  30 

(111) 1662536 

(151) 07.02.2022 

(540) 

R&DETAIL 

(732) salonallianz GmbH 

(511)  03  26 

(111) 1662622 

(151) 26.04.2022 

(540) 

GROWZEN 

(732) Merck KGaA 

(511)  09  41  44 

(111) 1662626 

(151) 04.11.2021 

(540) 

 

(732) BIOLA d.o.o. 

(511)  03  05  35 

(111) 1662642 

(151) 10.03.2022 

(540) 

WINSTON 

LEGEND BLUE 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

(111) 1662657 

(151) 14.09.2021 

(540) 

 

(732) BLACKSHARK 

TECHNOLOGIES 

(NANCHANG) CO., LTD. 

(511)  09  20  28 

(111) 1662669 

(151) 25.03.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «ODEZHDA 

DOCHAKOM» 

(511)  25 

(111) 1662697 

(151) 02.11.2021 
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(540) 

 

(732) "Process" d.o.o. 

(511)  20  21  35 

(111) 1662699 

(151) 14.12.2021 

(540) 

COINBASE 

(732) Coinbase, Inc. 

(511)  09  36  41  42 

(111) 1662703 

(151) 25.01.2022 

(540) 

 

(732) Magneds IP B.V. 

(511)  16  28 

(111) 1662765 

(151) 13.10.2021 

(540) 

WHERE HEALTH 

BEGINS 

(732) Ecolab Deutschland 

GmbH 

(511)  01  03  05  09  35  41  

42 

(111) 1662769 

(151) 15.12.2021 

(540) 

HUGO JEANS 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH 

& Co KG 

(511)  18  25  35 

(111) 1662797 

(151) 27.04.2022 

(540) 

SIDORO 

(732) BELCHIM CROP 

PROTECTION,  naamloze 

vennootschap 

(511)  05 

(111) 1662816 

(151) 09.02.2022 

(540) 

 

(732) Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH 

(511)  29  30  32 

(111) 1662843 

(151) 17.08.2021 

(540) 

 

(732) ALPATA 

TEKNOLOJİ YAZILIM 

VE BİLİŞİM 

HİZMETLERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  09  35  42 

(111) 1662847 

(151) 16.09.2021 

(540) 

 

(732) TOYOBO CO., LTD. 

(511)  01  02  05  06  07  08  

09  10  11  12  14  16  17  

18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  40 

(111) 1662879 

(151) 14.10.2021 

(540) 

 

(732) DOQU EV 

TEKSTILI SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  03  11  20  24  35 

(111) 1662907 

(151) 26.01.2022 

(540) 

 

(732) YIWU WENYUAN 

STATIONERY CO., LTD. 

(511)  16 

(111) 1662916 

(151) 25.01.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  09 

(111) 1662918 

(151) 08.12.2021 

(540) 

 

(732) LC WAİKİKİ 

MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  18  25  35 

(111) 1662919 

(151) 07.02.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «MELOFON» 

(511)  41 

(111) 1662927 

(151) 09.02.2022 

(540) 

 

(732) PUBLIC JOINT 

STOCK COMPANY 

"GAZPROM NEFT" 

(511)  16 

(111) 1662940 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) 4iG Nyrt. 

(511)  09  38  42 

(111) 1662973 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) VALVOLINE 

LICENSING AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC 

(511)  37 

(111) 1662992 

(151) 24.02.2022 

(540) 

VARESTA 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d.,  Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1663006 

(151) 19.04.2022 

(540) 

Omlyclo 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  05 

(111) 1663038 

(151) 29.04.2022 

(540) 

 

(732) AIRPHYSIO IP 

HOLDING PTY LTD 

(511)  10 

(111) 1663088 

(151) 19.04.2022 

(540) 

Omzanclo 
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(732) CELLTRION, INC. 

(511)  05 

(111) 1663095 

(151) 28.04.2022 

(540) 

 

(732) Chen Ming 

(511)  08 

(111) 1663108 

(151) 10.02.2022 

(540) 

 

(732) Beijing Shunzao 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07  35  42 

(111) 1663139 

(151) 15.12.2021 

(540) 

 

(732) Bio Suisse, 

Vereinigung Schweizer  

Biolandbau-Organisationen 

(511)  35  38  43 

(111) 1663188 

(151) 26.01.2022 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG RED 

DRAGONFLY 

FOOTWEAR CO.,LTD. 

(511)  18  25 

(111) 1663203 

(151) 09.02.2022 

(540) 

 

(732) Cerdia International 

GmbH 

(511)  01  17  22 

(111) 1663210 

(151) 14.10.2021 

(540) 

 

(732) CARINE Europe 

GmbH 

(511)  03 

(111) 1663235 

(151) 25.03.2022 

(540) 

 

(732) Qingdao Ecopure 

Filter Co., Ltd 

(511)  11 

(111) 1663277 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) MONGE & C. S.P.A. 

(511)  31 

(111) 1663278 

(151) 15.03.2022 

(540) 

EXPERIENCE 

(732) THOMASTIK-INFELD 

Gesellschaft m.b.H. 

(511)  15 

(111) 1663297 

(151) 06.10.2021 

(540) 

KLUB LUMPI 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.d. 

(511)  03  05  09  12  16  20  

21  25  28  29  30  31  32  

35  38  39  41  42  43  44 

(111) 1663301 

(151) 13.12.2021 

(540) 

 

(732) IVECO DEFENCE 

VEHICLES S.P.A. 

(511)  09  12  36  37 

(111) 1663347 

(151) 07.02.2022 

(540) 

 

(732) ELDAR 

KAGERMANOV 

(511)  25 

(111) 1663376 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  36 

(111) 1663403 

(151) 10.02.2022 

(540) 

Cerdia 

(732) Cerdia International 

GmbH 

(511)  01  17  22 

(111) 1663431 

(151) 02.04.2022 

(540) 

Strategy Object 

(732) Strategy Object 

EOOD 

(511)  42 

(111) 1663442 

(151) 28.03.2022 

(540) 

 

(732) MOLEAC PTE. LTD. 

(511)  05 

(111) 1663480 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) PJSC «GAZPROM» 

(511)  09  36  42 

(111) 1663489 

(151) 09.02.2022 

(540) 

NEOCHROMES 

EMBRACE THE 

LIGHT 

(732) Indizen Optical 

Technologies S.L.U. 

(511)  09 

(111) 1663503 

(151) 04.11.2021 

(540) 

 

(732) Lovro Jurgec 

(511)  43 

(111) 1663518 

(151) 29.01.2022 

(540) 

GUBA 

(732) Arkhipov Evgeny 

Petrovich 

(511)  45 

(111) 1663535 

(151) 29.03.2022 

(540) 

PRAMAC 

(732) PR INDUSTRIAL 

S.R.L. 

(511)  07  09  37 

(111) 1663543 

(151) 22.04.2022 

(540) 

HIPSTER 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  12 

(111) 1663548 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) EGT Interactive 

(511)  09  28  41 

(111) 1663625 

(151) 11.04.2022 
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(540) 

 

(732) OLAM 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  35 

(111) 1663676 

(151) 04.03.2022 

(540) 

 

(732) LKW WALTER 

Internationale 

Transportorganisation AG 

(511)  36  39 

(111) 1663747 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) Daikin Industries, Ltd. 

(511)  11 

(111) 1663763 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1663764 

(151) 16.12.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1663770 

(151) 13.01.2022 

(540) 

Love 66 

(732) Adalya Tobacco 

International GmbH 

(511)  34 

(111) 1663818 

(151) 02.02.2022 

(540) 

Jumboways 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1663825 

(151) 17.02.2022 

(540) 

GREEN DOCTOR 

(732) BIOPREPARÁTY, 

spol. s.r.o. 

(511)  05 

(111) 1663827 

(151) 18.03.2022 

(540) 

 

(732) Ningbo Enlegend 

Stationery Co. Ltd 

(511)  16 

(111) 1663868 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1663869 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1663885 

(151) 10.05.2022 

(540) 

Balthazar 

(732) Sovereign Brands, 

L.L.C. 

(511)  33 

(111) 1663895 

(151) 22.12.2021 

(540) 

 

(732) MJ Holding B.V. 

(511)  03  09  14  16  18  25  

26  35  42 

(111) 1663962 

(151) 07.03.2022 

(540) 

Yenkee 

(732) FAST ČR, a.s. 

(511)  20 

(111) 1663963 

(151) 22.02.2022 

(540) 

JAMESI 

(732) Zentiva, k.s. 

(511)  05 

(111) 1664000 

(151) 28.02.2022 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG AIRSUN 

COMMODITY CO., LTD. 

(511)  03 

(111) 1664023 

(151) 28.04.2022 

(540) 

IMMUNOGEN 

(732) ImmunoGen, Inc. 

(511)  05 

(111) 1664055 

(151) 15.03.2022 

(540) 

The Julius 

(732) Dark Autumn s.r.o. 

(511)  43 

(111) 1664069 

(151) 04.11.2021 

(540) 

ŻABKA FREE UP 

YOUR FREE 

TIME 

(732) ŻABKA POLSKA  

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511)  09  29  30  31  32  33  

35  36  38  41  42  43  45 

(111) 1664074 

(151) 03.11.2021 

(540) 

ARITY IQ 

(732) Arity International 

Limited 

(511)  09  36  42  45 

(111) 1664078 

(151) 26.10.2021 

(540) 

 

(732) Nowodworski spolka 

jawna 

(511)  09  11  35  42 

(111) 1664085 

(151) 15.10.2021 

(540) 
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(732) AİRBLEND TIBBİ 

CİHAZLAR ÜRETİM 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  10  11 

(111) 1663432 

(151) 02.04.2022 

(540) 

SO Web 

(732) Strategy Object 

EOOD 

(511)  42 

(111) 1664089 

(151) 04.11.2021 

(540) 

 

(732) MARGIELA 

(511)  04  11  21  35 

(111) 1664090 

(151) 04.11.2021 

(540) 

MAISON 

MARGIELA 

(732) MARGIELA 

(511)  04  11  21  35 

(111) 1664098 

(151) 23.12.2021 

(540) 

NEXT 

GENERATION IN 

AGRIBUSINESS 

(732) AGRICOVER SA 

(511)  01  05  09  29  30  31  

35  36  39  40  41  42  43  

44 

(111) 1664111 

(151) 27.12.2021 

(540) 

 

(732) Siteco GmbH 

(511)  09  11  37  42 

(111) 1664134 

(151) 10.12.2021 

(540) 

 

(732) WENZHOU 

QIQIANG AUTO PARTS 

CO.,LTD 

(511)  07  11  12  17 

(111) 1664145 

(151) 29.12.2021 

(540) 

 

(732) KAPPA OIL 

(511)  01  03  05 

(111) 1664153 

(151) 17.02.2022 

(540) 

 

(732) Lantmännen ek för 

(511)  01  04  05  07  09  12  

16  22  29  30  31  32  33  

35  36  37  40  41  42  44 

(111) 1664166 

(151) 24.01.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  41 

(111) 1664173 

(151) 11.03.2022 

(540) 

 

(732) LEDO plus d.o.o. 

(511)  30 

(111) 1664178 

(151) 07.03.2022 

(540) 

Adeo POS 

(732) NEOINFO d.o.o. 

(511)  09  36  42 

(111) 1664223 

(151) 27.04.2022 

(540) 

TADAFEEL 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  05  10 

(111) 1664251 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) PODRAVKA 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29  30 

(111) 1664269 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) Mondelez Europe 

GmbH 

(511)  30  35  39  41  42  44 

(111) 1664276 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) Nordex Holding A/S 

(511)  29 

(111) 1664291 

(151) 23.02.2022 

(540) 

NO SALT NO 

LİFE 

(732) D ET VE ET 

ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  43 

(111) 1664357 

(151) 16.03.2022 

(540) 

ORIFLAME 

DUOLOGI 

(732) Oriflame Cosmetics 

AG 

(511)  03 

(111) 1664360 

(151) 11.03.2022 

(540) 

 

(732) LEDO plus d.o.o. 

(511)  30 

(111) 1664362 

(151) 21.03.2022 

(540) 

WAY TO GO! 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  30 

(111) 1664430 

(151) 13.10.2021 

(540) 

 

(732) KERRY GROUP 

PLC. 

(511)  01  02  03  05  29  30  

32  36  42 
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(111) 1664440 

(151) 10.12.2021 

(540) 

dataclair.ai 

(732) O2 Czech Republic 

a.s. 

(511)  09  16  38  41  42 

(111) 1664441 

(151) 16.11.2021 

(540) 

BORA COOKING 

SYSTEMS 

(732) BORA - Vertriebs 

GmbH & Co KG 

(511)  07  09  11  20  21  35 

(111) 1664461 

(151) 15.01.2022 

(540) 

AVON 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  03  04  21  35 

(111) 1664488 

(151) 23.02.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  41  42  44 

(111) 1664490 

(151) 25.03.2022 

(540) 

 

(732) ESSA GRUP DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  09  14 

(111) 1664503 

(151) 16.02.2022 

(540) 

ÖZAK 

(732) ÖZAK GEÇİŞ 

TEKNOLOJİLERİ 

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  06  19 

(111) 1664520 

(151) 25.04.2022 

(540) 

 

(732) Coinbase, Inc. 

(511)  09 

(111) 1664553 

(151) 27.12.2021 

(540) 

RABANNE 

(732) PACO RABANNE 

(511)  03  09  14  18  25  35 

(111) 1664571 

(151) 03.11.2021 

(540) 

 

(732) ALBA Holding plc & 

Co. KG 

(511)  01  04  06  07  16  20  

35  39  40  42  45 

(111) 1664643 

(151) 31.03.2022 

(540) 

 

(732) FERCO ÇELİK VE 

DIŞ TİCARET A.Ş. 

(511)  08  21 

(111) 1664675 

(151) 23.03.2022 

(540) 

CAMPERISIMO 

(732) CAMPERISIMO Ltd 

(511)  12  35  39 

(111) 1664706 

(151) 02.02.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1664726 

(151) 28.10.2021 

(540) 

 

(732) Solera Global 

Technology Limited 

(511)  09  35  36  37  39  42 

(111) 1664732 

(151) 15.03.2022 

(540) 

NESTLÉ 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  09  41  43  44 

(111) 1664736 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) SEPPmail AG 

(511)  09  42 

(111) 1664739 

(151) 13.12.2021 

(540) 

 

(732) Grazer Wechselseitige 

Versicherung 

Aktiengesellschaft 

(511)  16  35  36  37  41  42 

(111) 1664800 

(151) 02.02.2022 

(540) 

 

(732) CEVDET 

TANRIKULU 

(511)  25  35 

(111) 1664858 

(151) 08.04.2022 

(540) 

VENIPHARM 

(732) VENIPHARM 

(511)  05 

(111) 1664866 

(151) 03.12.2021 

(540) 

 

(732) EAGLELINE 

LIMITED 

(511)  09  28  41 

(111) 1664902 

(151) 23.12.2021 

(540) 

 

(732) VW Volleyball World 

SA 

(511)  09  16  18  24  25  27  

28  35  38  41 

(111) 1664928 

(151) 28.02.2022 

(540) 

NEUROVERT 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1664929 

(151) 28.02.2022 

(540) 

ENDOLEX 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05 
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(111) 1664930 

(151) 28.02.2022 

(540) 

SunVert 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1664947 

(151) 10.01.2022 

(540) 

 

(732) Chekhlov Aleksei 

Gennad'evich 

(511)  03 

(111) 1664956 

(151) 01.04.2022 

(540) 

SMP 

(732) Schwarz Digital 

GmbH & Co. KG 

(511)  35  38  41  42 

(111) 1664963 

(151) 08.04.2022 

(540) 

 

(732) Tibet Summit Colove 

Motorcycle sales Co., Ltd 

(511)  12 

(111) 1665014 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Danish Pig Genetics 

P/S 

(511)  09  31  42  44 

(111) 1665016 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) Weichai Power Co., 

Ltd. 

(511)  07  12 

(111) 1665043 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) "AQUA DORIA" 

d.o.o. Derventa 

(511)  32 

(111) 1665097 

(151) 16.12.2021 

(540) 

AIRCOVER 

(732) Airbnb, Inc. 

(511)  35  36 

(111) 1665125 

(151) 03.05.2022 

(540) 

CONTINUOUS 

TRUST 

(732) TeleSign Corporation 

(511)  42 

(111) 1665126 

(151) 03.05.2022 

(540) 

CONNECT. 

PROTECT. 

DEFEND. 

(732) TeleSign Corporation 

(511)  42 

(111) 1665131 

(151) 22.03.2022 

(540) 

 

(732) CAVIT CANTINA 

VITICOLTORI  

CONSORZIO CANTINE 

SOCIALI DEL TRENTINO  

Società Cooperativa 

(511)  33 

(111) 1665133 

(151) 12.05.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1665134 

(151) 12.05.2022 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1665137 

(151) 12.05.2022 

(540) 

 

(732) Laverana GmbH & 

Co. KG 

(511)  03 

(111) 1665158 

(151) 20.04.2022 

(540) 

TERRAFLOW 

(732) Holcim Technology 

Ltd 

(511)  19 

(111) 1665237 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) Prehranbena industrija 

VITAMINKA A.D. 

(511)  30 

(111) 1665238 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) Prehranbena industrija 

VITAMINKA A.D. 

(511)  30 

(111) 1665239 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) Prehranbena industrija 

VITAMINKA A.D. 

(511)  30 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/6 

Intellectual Property Gazette  2022/6 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

197 

(111) 1665240 

(151) 28.01.2022 

(540) 

Sturotec 

(732) Gottfried Stiller 

GmbH 

(511)  06  11  20  21 

(111) 1665244 

(151) 03.11.2021 

(540) 

interzero 

(732) ALBA Holding plc & 

Co. KG 

(511)  01  04  06  07  16  20  

35  39  40  42  45 

(111) 1665249 

(151) 20.10.2021 

(540) 

 

(732) AGROTEQUILERA 

DE JALISCO, S.A. DE 

C.V. 

(511)  33 

(111) 1665250 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) BioSystems, S.A. 

(511)  01  05  09  10  35 

(111) 1665292 

(151) 08.11.2021 

(540) 

 

(732) Dyson Technology 

Limited 

(511)  03  08  09  21 

(111) 1665295 

(151) 08.11.2021 

(540) 

DYSON 

(732) Dyson Technology 

Limited 

(511)  03  08  09  21 

(111) 1665301 

(151) 19.07.2021 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR, d.d. 

(511)  09  16  25  28  29  30  

31  32  33  35  38  39  41  

42  43 

(111) 1665314 

(151) 30.12.2021 

(540) 

EMFACE 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

(111) 1665317 

(151) 13.01.2022 

(540) 

Super Hot 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1665371 

(151) 23.02.2022 

(540) 

WEMIX 

(732) Wemade Co., Ltd. 

(511)  09  36  42 

(111) 1665394 

(151) 22.02.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  41  42  44 

(111) 1665399 

(151) 11.02.2022 

(540) 

 

(732) APEX SERVICE Ltd. 

(511)  07  12  19 

(111) 1665416 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) Danish Pig Genetics P/S 

(511)  09  31  42  44 

(111) 1665470 

(151) 19.04.2022 

(540) 

OTOMICOL 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1665471 

(151) 19.04.2022 

(540) 

OTOMICON 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1665472 

(151) 19.04.2022 

(540) 

OTONIXIL 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1665485 

(151) 01.02.2022 

(540) 

 

(732) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU 

"BIONET-PLUS" 

(511)  10 

(111) 1665508 

(151) 23.03.2022 

(540) 

SUBRINA BYE 

BYE 

(732) ILIRIJA, d.o.o. 

(511)  03 

(111) 1665518 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) LABORATOIRE 

HRA PHARMA 

(511)  03  05 

(111) 1665519 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) LABORATOIRE 

HRA PHARMA 

(511)  03  05 

(111) 1665530 

(151) 04.02.2022 

(540) 

MULTITUDE 

(732) Multitude SE 

(511)  09  35  36  38  42 

(111) 1665533 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) LumenLabs Co., Ltd. 

(511)  11  35  42 

(111) 1665534 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) LumenLabs Co., Ltd. 

(511)  11  35  42 

(111) 1665537 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) Prehranbena industrija 

VITAMINKA A.D. 

(511)  29  30 
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(111) 1665549 

(151) 30.03.2022 

(540) 

Zyclopack 

(732) Vetropack Holding 

AG 

(511)  21  42  43 

(111) 1665599 

(151) 14.10.2021 

(540) 

 

(732) Carine Europe GmbH 

(511)  05  10  35 

(111) 1665616 

(151) 09.03.2022 

(540) 

 

(732) Winner Star Holdings 

Limited 

(511)  39 

(111) 1665655 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) ARKEMA FRANCE 

(511)  01  16  17  42 

(111) 1665668 

(151) 14.01.2022 

(540) 

 

(732) Voyetra Turtle Beach, Inc. 

(511)  09  28 

(111) 1665670 

(151) 14.01.2022 

(540) 

 

(732) Voyetra Turtle Beach, 

Inc. 

(511)  09  28 

(111) 1665678 

(151) 05.03.2022 

(540) 

 

(732) Seylaneh Sabz 

manufacturing and 

commercial Co 

(511)  03 

(111) 1665679 

(151) 13.03.2022 

(540) 

 

(732) Seylaneh Sabz 

manufacturing and 

commercial Co 

(511)  10 

(111) 1665684 

(151) 21.02.2022 

(540) 

 

(732) BAIDU ONLINE 

NETWORK 

TECHNOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1665686 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) ATAK FARMA 

KOZMETİK VE KİMYA  

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

(111) 1665697 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) Kia Corporation 

(511)  09 

(111) 1665716 

(151) 08.04.2022 

(540) 

KLEVA 

(732) Wemade Co., Ltd. 

(511)  09  36  42 

(111) 1665724 

(151) 29.11.2021 

(540) 

MERCK 

(732) MERCK 

Kommanditgesellschaft auf 

Aktien 

(511)  01  05  06  07  09  10  

11  12  17  19  20  21  35  

36  37  39  40  42  45 

(111) 1665728 

(151) 20.12.2021 

(540) 

 

(732) Unitedprint.com 

Holding GmbH 

(511)  02  09  16  21  25  27  

35  38  40  42  45 

(111) 1665735 

(151) 19.01.2022 

(540) 

CANDO 

(732) Deli Home 

Netherlands B.V. 

(511)  01  06  19  20  37 

(111) 1665739 

(151) 25.01.2022 

(540) 

 

(732) Heureka Group a.s. 

(511)  09  16  35  36  38  42 

(111) 1665740 

(151) 25.01.2022 

(540) 

 

(732) Heureka Group a.s. 

(511)  09  16  35  36  38  42 

(111) 1665741 

(151) 25.01.2022 

(540) 

 

(732) Heureka Group a.s. 

(511)  09  16  35  36  38  42 

(111) 1665743 

(151) 13.01.2022 

(540) 

CEEA 

(732) European Society of 

Anaesthesiology and 

Intensive Care 

(511)  16  35  41 

(111) 1665748 

(151) 15.12.2021 

(540) 

 

(732) Fresh Electric 

Company for Home 

Appliances. 

(511)  07  09  11  21 

(111) 1665767 

(151) 11.02.2022 

(540) 

THORN 

LIGHTING 

(732) Zumtobel Group AG 

(511)  09  11  35  36  37  41  

42 
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(111) 509843 

(540) 

 

(732) B. Braun Melsungen 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

(111) 787975 

(540) 

 

(732) VETRORESINA 

S.P.A. 

(511)  17 

(111) 822398 

(540) 

INTERH2O 

(732) Akzo Nobel Coatings 

International B.V. 

(511)  02 

(111) 905891 

(540) 

 

(732) HW Development AS 

(511)  09  38  42 

(111) 937206 

(540) 

KISS 

(732) LLC JTI RUSSIA 

(511)  34 

(111) 983425 

(540) 

 

(732) Ecolab USA Inc. 

(511)  05  09  10  11  37 

(111) 1056520 

(540) 

Vit-A-Vision 

(732) OmniVision GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1126870 

(540) 

 

(732) Südpack 

Verpackungen GmbH & 

Co. KG 

(511)  10  16  20  21  40  42 

(111) 1126965 

(540) 

POWDERFUL 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1129427 

(540) 

 

(732) AMAZING 

BRANDS, naamloze 

vennootschap 

(511)  03  05  08  11  41 

(111) 1137117 

(540) 

 

(732) Hangzhou Singclean 

Medical Products Co.,Ltd. 

(511)  05  10 

(111) 1179039 

(540) 

GRGICH HILLS 

ESTATE 

(732) Grgich Hills Cellar 

(511)  33 

(111) 1226321 

(540) 

SAMASZ 

(732) SAMASZ SP. Z O.O. 

(511)  06  07  35 

(111) 1229711 

(540) 

VANRAFIA 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1248908 

(540) 

LE PLEIADI 

(732) OLEIFICIO ZUCCHI 

S.P.A. 

(511)  16  29  30 

(111) 1260833 

(540) 

BACCARAT 

ROUGE 540 

(732) BACCARAT 

(511)  03  04 

(111) 1271214 

(540) 

ADPT 

(732) Aktieselskabet af 21. 

november 2001 

(511)  18  25  35 

(111) 1307185 

(540) 

DIABON 

(732) SGL CARBON SE 

(511)  07  11 

(111) 1308505 

(540) 

ROCKLATAN 

(732) Aerie 

Pharmaceuticals, Inc. 

(511)  05 

(111) 1331330 

(540) 

SARA ROKA 

(732) ROKA SARA KATI 

(511)  18  25 

(111) 1343199 

(540) 

ARCTIKO 

(732) Arctiko A/S 

(511)  09  11  37  42 

(111) 1369898 

(540) 

 

(732) FLO MAĞAZACILIK 

VE PAZARLAMA 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1390760 

(540) 

MUCOFORTIN 

(732) Natur Produkt Zdrovit 

Sp. z o.o. 

(511)  05 

(111) 1390761 

(540) 

DETRITIN 

(732) Natur Produkt Zdrovit 

Sp. z o.o. 

(511)  05 

(111) 1405148 

(540) 

IMMORTELLE 

RESET 

(732) Laboratoires M&L 

(511)  03  04  44 

(111) 1421702 

(540) 

KAIF 

(732) ANCOR GROUP 

GMBH 

(511)  29  30  32  33 

(111) 1433139 

(540) 
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(732) ALMİLA MOBİLYA 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  20  35 

(111) 1440826 

(540) 

SEMA 

(732) SEMA  Lizenz- und 

Beteiligungs GmbH 

(511)  09  41  42 

(111) 1457606 

(540) 

 

(732) EMSEY SAĞLIK 

HİZMETLERİ VE 

İŞLETMELERİ TURİZM 

OTELCİLİK TİCARET 

ANONİM LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  44 

(111) 1463448 

(540) 

GOLFERA 

(732) GOLFERA IN 

LAVEZZOLA S.p.A. 

(511)  29 

(111) 1473222 

(540) 

WHITE BARN 

(732) Bath & Body Works 

Brand Management, Inc. 

(511)  03  04  05 

(111) 1473377 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  Nauchno-

proizvodstvenny center 

"Artis" 

(511)  03  35 

(111) 1474725 

(540) 

 

(732) EDUCA BORRAS, 

S.A. 

(511)  09  16  28  41 

(111) 1479571 

(540) 

GOLDEN GOOSE 

(732) GOLDEN GOOSE 

S.P.A. 

(511)  03  09  14  16  18  25  

26  35 

(111) 1484586 

(540) 

 

(732) LÜKS PLASTİK 

İNŞ. SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  21 

(111) 1490555 

(540) 

 

(732) FLO 

MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA  ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1493033 

(540) 

ROASTELIER 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  30  39  43 

(111) 1497164 

(540) 

 

(732) FLO 

MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1505261 

(540) 

 

(732) NM Beauty Industries 

B.V. 

(511)  03  04  11  18  21  25 

(111) 1519068 

(540) 

 

(732) PETROL OFİSİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  04 

(111) 1520576 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Dudukin 

Maksim Anatolievich 

(511)  03  35 

(111) 1522825 

(540) 

CIVUPLIM 

(732) CHUGAI SEIYAKU 

KABUSHIKI KAISHA 

(Chugai Pharmaceutical 

Co., Ltd.) 

(511)  05 

(111) 1540074 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Dudukin 

Maksim Anatolievich 

(511)  03 

(111) 1548187 

(540) 

 

(732) DELI GROUP CO., 

LTD. 

(511)  02  03  04  06  07  08  

09  10  11  12  14  16  17  

18  20  21  28  35 

(111) 1550452 

(540) 

GISOU 

(732) NM Beauty Industries 

B.V. 

(511)  03  04  11  18  21  25 

(111) 1551277 

(540) 

FOCUS ME 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511)  09  38  41  44 

(111) 1562251 

(540) 

LUXLIFE 

(732) Bausch + Lomb 

Ireland Limited 

(511)  10 

(111) 1564859 

(540) 

IBISIO 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

(111) 1574566 

(540) 

LIVTENCITY 
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(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

(111) 1598401 

(540) 

MACPHIO 

(732) Gilead Sciences 

Ireland UC 

(511)  05 

(111) 1609373 

(540) 

 

(732) NAVIMA 

CALZADOS, S.L. 

(511)  18  25 

(111) 1611097 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  30 

(111) 1615123 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  29  30 

(111) 1615124 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  29  30 

(111) 1621868 

(540) 

RYGANVI 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511)  05 

(111) 1621970 

(540) 

 

(732) Astellas US LLC 

(511)  05 

(111) 1622187 

(540) 

 

(732) Astellas US LLC 

(511)  05 

(111) 1629377 

(540) 

ALPERIN 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  05 

(111) 1631535 

(540) 

CETGOFY 

(732) FibroGen, Inc. 

(511)  05 

(111) 1631725 

(540) 

EFREVIC 

(732) FibroGen, Inc. 

(511)  05 

(111) 1632986 

(540) 

Novilla 

(732) GUANGDONG 

SWEETNIGHT HOME 

CO., LTD 

(511)  20 

(111) 1640983 

(540) 

PAMFYBRO 

(732) FibroGen, Inc. 

(511)  05 

(111) 1642003 

(540) 

POWERCUBE 

(732) Jungheinrich 

Aktiengesellschaft 

(511)  06  07  20 

(111) 1646287 

(540) 

 

(732) Fox Head, Inc. 

(511)  09  16  18  25  35 

(111) 1647454 

(540) 

 

(732) MERIDIAM 

(511)  36  42 

(111) 1650318 

(540) 

SYMPOWER 

(732) Sympower B.V. 

(511)  09  42 

(111) 1650590 

(540) 

BIONTAINER 

(732) BioNTech SE 

(511)  06 

(111) 1652243 

(540) 

COINBASE 

(732) Coinbase, Inc. 

(511)  35  42 

(111) 1654810 

(540) 

 

(732) BARSAN GLOBAL 

LOJİSTİK  ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  36  39 

(111) 904210 

(540) 

GOT2B GLUED 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11629 (51) 10-04  

(21) Д-87/2021 

(22) 16.9.2021. 

(15) 3.2.2022.  

 

(30) Д-87/2021 16.9.2021.RS 

(28) 2 

(54) RUČNI MULTISPEKTRALNI SENZORSKI 

UREĐAJ, UGRADNI MULTISPEKTRALNI 

SENZORSKI UREĐAJ 

(73) BITGEAR WIRELESS DESIGN SERVICES 

D.O.O. Stevana Markovića 8, 11080 Beograd, RS 

(72) VESIĆ Bojan, Generala Anrija 25,  

11000 Beograd, RS, 

LUKIĆ Vojislav, Voje Radića 20,  

34105 Kragujevac, RS 

 

   
 

(11) 11630 (51) 24-01  

(21) Д-103/2021 

(22) 10.12.2021. 

(15) 3.2.2022. 

 

(30) 008583504  21.6.2021. EM 

(28) 1 

(54) ZAŠTITNI UREĐAJ TRANSDUKTORA 

MEDICINSKIH LINIJA ZA HEMODIJALIZU 

(73) INDUSTRIE BORLA S.P.A.., Via G. Di Vittorio, 

7bis, I-10024 Moncalieri , Torino, IT 

(72) GUALA Gianni, Strada Villa Zanetti, 28/18, I-

10133 Torino, IT 

(74) RISTIĆ&MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32, 

11000 Beograd 

 

  

 
 

 

 

(11) 11631  (51) 07-02  

(21) Д-95/2021 

(22) 4.10.2021. 

(15) 11.2.2022.  

 

(30) Д-95/2021  4.10.2021. RS  

(28) 1 

(54) ROŠTILJSKI SET 

(73) IVANOVIĆ Dejan, 27. Marta 001, Vladimirovac, 

Alibunar, RS 

(72) IVANOVIĆ Dejan, 27. Marta 001, Vladimirovac, 

Alibunar, RS 

(74) BELIĆ Violeta, Trg slobode b.b., Alibunar, RS 

 

 
 

(11) 11632 (51) 07-02  

(21) Д-96/2021 

(22) 4.10.2021. 

(15) 11.2.2022.  

 

(30) Д-96/2021 4.10.2021. 

(28) 1 

(54) ROŠTILJSKI SET 

IVANOVIĆ Dejan, 27. Marta 001, Vladimirovac, 

Alibunar, RS 
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(72) IVANOVIĆ Dejan, 27. Marta 001, Vladimirovac, 

Alibunar, RS 

(74) BELIĆ Violeta, Trg slobode b.b., Alibunar, RS 

 

 
 

(11) 11633  (51) 32-00  

(21) Д-68/2021 

(22) 21.7.2021. 

(15) 17.2.2022.  

 

(30) Д-68/2021  21.7.2021. RS 

(28) 4 

(54) ŠARA ZA EMAJLIRANO POSUĐE 

(73) METALAC POSUĐE D.O.O., Kneza Aleksandra 

212, 32300 Gornji Milanovac, RS 

(72) RIČKO Katarina, Varaždinska ulica 38, Konjščin, 

Republika Hrvatska, za dizajn br. 2 

 

 
 

 

 
 

(11) 11634 (51) 13-03  

(21) Д-102/2021 

(22) 30.11.2021. 

(15) 18.2.2022.  

 

(30) 008562797  2.6.2021. EM 

(28) 1 

(54) RADNI UREĐAJ ZA SVETLA U SLUČAJU 

NUŽDE 

(73) TRIDONIC GMBH & CO KG, Färbergasse 15, 

6851 Dornbirn, AT, 

(72) COYLE Peter , 78 Ouseburn Wharf, St Lawrence 

Road, Tyne and Wear, NE6 1BZ Newcastle upon Tyne,  

GB 

(74) POPOVIĆ Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd 

 

 
 

 

 

(11) 11635  (51) 03-01  

(21) Д-104/2021 

(22) 20.12.2021. 

(15) 21.2.2022.  

 

(30) Д-104/2021  20.12.2021. RS 

(28) 1 

(54) FUTROLA ZA NAOČARE 

(73) TOTH Marija, Dostojevskog 15,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) TOTH Marija, Dostojevskog 15,  

21000 Novi Sad, RS  
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(11) 11636  (51) 13-03  

(21) Д-106/2021 

(22) 24.12.2021. 

(15) 25.2.2022.  

 

(30) Д-106/2021 0 24.12.2021.  RS 

(28) 2 

(54) TRASA ZA KABLOVE 

(73) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS  

(72) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS 

 

 

 
 

 

 
 

(11) 11637  (51) 01-01  

(21) Д-88/2021 

(22) 14.9.2021. 

(15) 1.3.2022.  

 

(30) Д-88/2021 14.9.2021. RS 

(28) 2 

(54) KORPICA SA SLATKIM PUNJENJEM 

(73) ĆULIBRK Željka, Majevička 28/8, 21000 Novi 

Sad, RS 

(72) ĆULIBRK Željka, Majevička 28/8,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) JANJEVIĆ Marko, Stražilovska 4/2,  

21000 Novi Sad 

 

 
 

 

 
 

 

 

(11) 11638 (51) 01-01 

(21) Д-90/2021 

(22) 14.9.2021. 

(15) 1.3.2022.  

 

(30) Д-90/2021 14.9.2021. RS 

(28) 1 

(54) ROLERČIĆ SA SLATKIM PUNJENJEM 

(73) ĆULIBRK Željka, Majevička 28/8, 21000 Novi 

Sad, RS 

(72) ĆULIBRK Željka, Majevička 28/8,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) JANJEVIĆ Marko, Stražilovska 4/2,  

21000 Novi Sad 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.11.2021. - 15.12.2021.године: 

 

Дизајн број 10883 чији је носилац Philip Morris 

Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, 

престао је да важи дана 21.11.2021. године. 

 

Дизајн број 11275 чији је носилац GOCIĆ 

Živadin, Kosovke Devojke br. 25, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 15.11.2021. године. 

 

Дизајн број 11276 чији је носилац GOCIĆ 

Živadin, Kosovke Devojke br. 25, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 15.11.2021. године. 

 

Дизајн број 11173 чији је носилац 

JAKIMOVSKI Saša, Leposave Mihajlović 81, Beograd, 

RS, престао је да важи дана 1.12.2021. године. 

 

Дизајн број 9743 чији је носилац BP OIL 

INTERNATIONAL LIMITED, Chertsey Road, Sunbury 

on Thames, Middlesex TW 16 7BP, UK , GB, престао 

је да важи дана 11.6.2022. године. 

 

Дизајн број 9742 чији је носилац BP OIL 

INTERNATIONAL LIMITED, Chertsey Road, Sunbury 

on Thames, Middlesex TW 16 7BP, UK , GB, престао 

је да важи дана 11.6.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
16.05.2022. - 15.06.2022. године 

  

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца индустријског 

дизајна рег. број 11231 промењена је у ELOG ADRIA 

D.O.O., II Industrijska br. 3, 22330 Nova Pazova, RS; 
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ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ 

ПОРЕКЛА / Indications of 

geographical origin 
 

 

ОБЈАВА ОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 29 

Датум подношења: 1.10.1998 

Датум уписа у регистар: 9.7.2003 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 19  

Ознака географског порекла: BUDEJOVICKE 

PIVO-BUDVAR (Budweiser bier-Budvar,biere de 

Budweis-Budvar, Budweis beer-Budvar  
Овлашћени корисник: Budejovicky Budvar, 

narodni podnik, Budweiser Budvar, National 

Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise 

Nationale, K.Svetle 512/4, Češke Budejovice 3, 370 04 

Češke Budejovice, Delivering No: 370 21 Češka 

Republika, CZ 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 9.7.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 30 

Датум подношења: 1.10.2003 

Датум уписа у регистар: 9.7.2003 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 18  

Ознака географског порекла: ČEŠKO 

BUDEJOVICKE PIVO(Budweiser bier, biere de 

Ceske Budejovice  
Овлашћени корисник: Budejovicky Budvar, 

narodni podnik, Budweiser Budvar, National 

Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise 

Nationale, K.Svetle 512/4, Češke Budejovice 3, 370 04 

Češke Budejovice, Delivering No: 370 21 Češka 

Republika, CZ 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 9.7.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 31 

Датум подношења: 1.10.1998 

Датум уписа у регистар: 9.7.2003 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 20  

Ознака географског порекла: BUDEJOVICKE PIVO 

(Budweiser bier, biere de Budweis, Budweis beer)  

Овлашћени корисник: Budejovicky Budvar, 

narodni podnik, Budweiser Budvar, National 

Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise 

Nationale, K.Svetle 512/4, Češke Budejovice 3, 370 04 

Češke Budejovice, Delivering No: 370 21 Češka 

Republika, CZ 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 9.7.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 32 

Датум подношења: 1.10.1998 

Датум уписа у регистар: 9.7.2003 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 21  

Ознака географског порекла: BUDEJOVICKY 

BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR  
Овлашћени корисник: Budejovicky Budvar, 

narodni podnik, Budweiser Budvar, National 

Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise 

Nationale, K.Svetle 512/4, Češke Budejovice 3, 370 04 

Češke Budejovice, Delivering No: 370 21 Češka 

Republika, CZ 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 9.7.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 62 

Датум подношења: 9.3.2010 

Датум уписа у регистар: 23.4.2010 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 50  

Ознака географског порекла: ФУТОШКИ 

СВЕЖИ И КИСЕЛИ КУПУС  
Овлашћени корисник: Удружење поизвођача и 

прерађивача футошког купуса 

Футошки купус, Цара Лазара 42, 21410 футог, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 23.4.2025 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 65 

Датум подношења: 23.6.2010 
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Датум уписа у регистар: 30.8.2010 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 37  

Ознака географског порекла: ПИРОТСКИ 

ЋИЛИМ  
Овлашћени корисник: Занатска задруга за 

израду ћилима и сувенира Дамско срце, Српских 

владара 106, 18300 Пирот, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 30.8.2022 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 69 

Датум подношења: 19.12.2014 

Датум уписа у регистар: 23.2.2015 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 57  

Ознака географског порекла: ФРУШКОГОРСКИ 

ЛИПОВ МЕД  
Овлашћени корисник: Друштво пчелара Јован 

Живановић, Гагаринова 6, 21000 Нови Сад, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 29.1.2024 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 70 

Датум подношења: 7.3.2016 

Датум уписа у регистар: 2.6.2016 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 42  

Ознака географског порекла: КЊАЗ МИЛОШ 

БУКОВИЧКА БАЊА  
Овлашћени корисник: Привредно друштво за 

експлоатацију минералне воде и производњу 

пића Књаз Милош а.д. Aранђеловац, Крћевачки 

пут 26, 34300, Аранђеловац, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 2.6.2025 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 72 

Датум подношења: 2.11.2016 

Датум уписа у регистар: 13.12.2016 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 61  

Ознака географског порекла: ПИРОТСКИ 

КАЧКАВАЉ ОД КРАВЉЕГ МЛЕКА  
Овлашћени корисник: Млекарска школа са 

домом ученика Др Обрен Пејић, Пирот, Николе 

Пашића 173, 18300 Пирот, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 13.12.2022 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 73 

Датум подношења: 24.4.2017 

Датум уписа у регистар: 31.8.2017 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 71  

Ознака географског порекла: ЧИГОТА  

Овлашћени корисник: Специјална болница за 

болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Краљеве воде 30, 31315 Златибор, 

Чајетина, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 31.8.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 77 

Датум подношења: 30.5.2018 

Датум уписа у регистар: 17.7.2018 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 6  

Ознака географског порекла: СРЕМСКИ 

КУЛЕН  
Овлашћени корисник: РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА 

"BUT & CO" ПР Миленко Јовановић, 

Железничка 64, Лаћарак, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 17.7.2024 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 82 

Датум подношења: 21.6.2019 

Датум уписа у регистар: 28.2.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 79  

Ознака географског порекла: ЗЛАКУСА  

Овлашћени корисник: Удружење лончара 

"Злакуса" - Злакуса, Село Злакуса бб, 31205 

Севојно, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 28.2.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 79 

Датум подношења: 20.9.2019 

Датум уписа у регистар: 6.12.2019 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 52  

Ознака географског порекла: АРИЉСКА 

МАЛИНА  
Овлашћени корисник: Удружење "Ариљска 

малина", Масарикова 1, 31230 Ариље, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 6.12.2022 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 80 

Датум подношења: 29.10.2019 

Датум уписа у регистар: 15.1.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 56  

Ознака географског порекла: ЛЕСКОВАЧКИ 

ДОМАЋИ АЈВАР  
Овлашћени корисник: Удружење Лесковачки 

ајвар , Стојана Љубића 12, 16000 Лесковац, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 15.1.2023 
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Рег. бр. овлашћеног корисника: 81 

Датум подношења: 3.2.2020 

Датум уписа у регистар: 19.2.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 51  

Ознака географског порекла: ХОМОЉСКИ 

МЕД  
Овлашћени корисник: Пчеларска задруга 

"Хомољемед", Трг Јована Шербановића 5, 12320, 

Жагубица, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 19.2.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 83 

Датум подношења: 2.3.2020 

Датум уписа у регистар: 29.4.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 78  

Ознака географског порекла: ПЕШКИРИ 

ШАБАЧКОГ КРАЈА  
Овлашћени корисник: Градска организација 

инвалида рада Шабац, Краљице Марије 13, 15000, 

Шабац, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 29.4.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 84 

Датум подношења: 2.3.2020 

Датум уписа у регистар: 29.4.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 78  

Ознака географског порекла: ПЕШКИРИ 

ШАБАЧКОГ КРАЈА  

Овлашћени корисник: Занатска задруга 

"Повесмо" Шабац, Борачка 20, 15000, Шабац, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 29.4.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 85 

Датум подношења: 22.5.2020 

Датум уписа у регистар: 20.7.2020 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 73  

Ознака географског порекла: БЕГЕЧКА 

ШАРГАРЕПА  
Овлашћени корисник: OPŠTA 

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "BEGEČKI 

POVRTARI", Краља Петра првог 1, 21411, Бегеч, 

RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 20.7.2023 

 
 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 86 

Датум подношења: 31.12.2021 

Датум уписа у регистар: 25.3.2022 

Рег. бр. ознаке географског порекла: 64  

Ознака географског порекла: ЗЛАТАРСКИ СИР  

Овлашћени корисник: Удружење произвођача 

златарског сира Златарски сир, Комарани б.б., 

Нова Варош, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника: 25.3.2025 
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