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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга

(511)

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

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

(526)

Disclaimer

Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији

(531)

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

Изглед знака

(540)

Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције

(551)

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

Тродимензионални знак

(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-497

(220) 23.03.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) BRANDS MAKER INTERNATIONAL S.R.L.,
Intr. Odobesti no.4, parter, cam.1 din ap.3, Bl.V10, sc.1,
district 3rd,, Bucharest,, RO
(740) Драгољуб Ћосовић, Андре Николића бр. 3,
11040 Београд
(540)

MISS PERFECT
(511) 14 драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-558

(220) 31.03.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) Ана Рајић, Славка Колара 9, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) 3 ароматична уља [етарска уља]; бадемово
млеко за козметичку употребу; бадемово уље;
бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами за
косу; балзами, осим за медицинске сврхе; бергамот
уље; биљни екстракти за козметичке намене; боје за
тело за козметичке намене; ватирани штапићи за
козметичке сврхе; вода од лаванде; гвалтеријино
уље; гел јастучићи за очи за козметичке намене;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
дезодоранси за људе или животиње; дезодорантни
сапун; декоративне налепнице за козметичку
употребу; етарска уља; екстракти цвећа [парфеми];
етарска уља кедровог дрвета; етарска уља лимуна;
етарске есенције; етарско уље аниса; етарско уље
лимуна; желе од петролеја за козметичку употребу;
јасминово уље; јонон [парфимеријски]; кесице са
мирисом за рубље; козметика; козметика за децу;
козметичке боје; козметика за обрве; козметичке
креме; козметичке маске; козметичке оловке;
козметички препарати за купање; козметички
6

препарати за негу коже; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати мршављење;
козметички сетови; колоњска вода; комади тоалетног
сапуна; кора квилајле за прање; креме за бељење коже;
креме за кожне производе; лак за нокте; лакови за косу;
лосиони за козметичку употребу; лепак за
причвршћивање вештачких трепавица; лосиони за
косу; лосиони после бријања; марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење; марамице
натопљене препаратима за скидање шминке; марамице
натопљене са козметичким лосионима; маскаре; масти
за козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; мошус [парфимерија]; неутрализатори за
трајно коврџање косе; оловке за извлачење обрва;
памучна вуна за козметичку употребу; памучни
јастучићи натопљени препаратима за уклањање
шминке; парфеми; парфимерија; пасте за бријање;
пасте за зубе; плавило за веш; помаде за козметичку
употребу; потпури [мириси]; препарати за бељење
[скидање боје] за козметичку употребу; препарати за
бријање; препарати за заштиту коже[полирање];
препарати за испирање уста, који нису медицински;
препарати за коврџање косе; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу ноктију;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
прање; препарати за сунчање; препарати за сунчање
[козметички]; препарати за туширање за личну
хигијену и дезодорисање [тоалетни производи];
препарати за шминкање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати од алое вере за
козметичке намене; препарати против знојења;
производи за исправљање косе; пудер за шминкање;
ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за бријање;
сапун за избељивање текстила; сапун против знојења;
сапун против знојења ногу; светлуцави препарати за
тело; свеће за масажу за козметичку употребу; сјајеви
за усне; спрејеви за освежавање даха; средства за
вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање; средства за лепљење за козметичку
употребу; средства за уклањање лака за нокте; средства
за чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска;
средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности];
талк пудер, за тоалетну употребу; тамјан; терпен
[етарско уље]; течни латекс за бојење тела за
козметичке намене; тоалетна уља; тоалетне воде;
тоалетни производи [средства за личну хигијену]; траке
за избељивање зуба; траке за освежавање даха; траке за
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очне капке; ћилибар [парфем]; уља за козметичку
употребу; уља за парфеме и мирисе; уља за чишћење;
уље од лаванде; фитокозметички препарати;
фумигацијска средства [парфеми]; футроле за ружеве
за усне; хелиотропин; шампони; шампони за суво
прање; шљокице за нокте; шминка.
25
бадемантили; бандана мараме; беретке;
бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди [женско
рубље]; бое [женски крзнени оковратници]; везена
одећа; велови [одећа]; виндјакне; водоотпорна одећа;
габардени [одећа]; гаће; гаћице за бебе [доњи веш];
глежњаче; горњи делови обуће; горњи делови чизама;
готова, конфекцијска одећа; грејачи за врат; грејачи ногу;
грудњаци; доњи веш; доњи веш за упијање зноја;
дресови [одећа]; држачи чарапа; дуги капути са
крзненим оковратником; ђонови за обућу; еспадриле;
ешарпе као одећа; женске најлонске чарапе, трико;
женске поткошуље; женске чарапе; зарови, велови; јакне
[одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; капе; капути;
кецеље[одећа]; кимона; комплети [одећа]; кожни обруби
за обућу; конфекцијска постава [делови одеће]; корсети;
корсети [доњи веш]; кошуље кратких рукава; кравате;
крагне [одећа]; кратке панталоне бермуде; кратке чарапе;
крзнени шалови; крзно [одећа]; купаће гаће; мајице; мале
капе уз главу; манжетне; мараме за главу; мараме,
шалови; маске за спавање; метални делови за обућу;
муфови [одећа]; мушке боксерице; неглижеи [доњи
веш]; обућа; обућа за плажу; огртачи, капути; одела;
одећа; одећа за гимнастику; одећа за купање; одећа за
плажу; одећа од имитације коже; одећа од коже; опрема
за бебе [одећа]; панталоне; папуче; папуче за купатило;
пелерине; пиџаме; плетена одећа [одећа]; подвезице;
подвезице за чарапе; подсукње; појасеви и стезници;
покривала за главу; получизме; пончо, одећа; портикле,
које нису од папира; портикле са рукавима, које нису од
папира; потпетице; потпетице за обућу; прслуци; пуњене
јакне [одећа]; радни комбинезон, одело; раменице
кошуља; рукавице без прстију; рукавице [одећа];
сандале; сари; слипови [доњи веш]; собни огртачи;
спољна одећа; спортске мајице, дресови; спортске трегер
мајице; сукње; сукње-панталоне; спортске ципеле; тоге;
траке за главу [одећа]; трегери; трикои; турбани;
униформе; хаљине; хаљине на трегере; хеланке
[панталоне]; ципеле; чарапе и плетена трикотажа; чарапе
које упијају зној; чизме; џемпери; џепне марамице;
џепови за одећу; шалови; шешири; штитници за уши
[одећа]; визири на капама; визири, штитници од сунца
као покривала за главу; дрвена обућа, кломпе; капе за
туширање; килоте [доњи веш]; муфови за грејање ногу,
неелектрични; одећа за мотоциклисте; одећа од латекса;
оквири за шешире; оковратници који се скидају;
пертле за чизме; пете за женске чарапе; појасеви за
ношење новца [одећа]; рукавице за скијање; сандале
за купатило; саронг, одећа; штитници штикли за
обућу.

ЗИС / RS / IPO

Ж
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
електронско издаваштво; издавање књига; издавање
текстова, осим рекламних текстова; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне]; настава, обука; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање модних ревија
за забавне сврхе; организовање представа,
свечаности [услуге импресарија]; организовање
разгледања у пратњи водича; организовање
спортских такмичења; организовање такмичења
[образовних или забавних]; организовање такмичења
у лепоти; писање текстова; подучавање; планирање
забава [забава]; пружање информација које се односе
на рекреативне активности; дистрибуција филмова;
извођење представа уживо; културне, образовне или
забавне услуге које пружају уметничке галерије;
организовање костимираних забавних догађаја;
писање песама; писање сценарија; практична настава
[обука путем демонстрације]; пренос знања и
искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком]; пружање услуга у области образовања;
снабдевање опремом за рекреацију; услуге графичке
обраде, осим у рекламне сврхе; фотографисање.
(210) Ж- 2021-1435

(220) 19.08.2021.
(442) 15.07.2022.

(731) DESING DOO, Смолућска 10,
11070, Нови Београд, RS
(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

(531) 05.07.16; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.07
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(591) бела, тамно црвена, зелена, браон
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, джемови, компоти; млеко, сир,
путер, јогурт и други млечни производи.
30 брашно и поизводи од житарица; хлеб, пециво;
шећер, мед, меласа; сирће, сосови и други додаци јелу.
31 свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; храна
и пиће за животиње.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
33
алкохолна пића; алкохолни препарати за
прављење напитака.
(210) Ж- 2021-1670

(220) 29.09.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) Јелена Буча; Невена Буча and Наташа
Михајловић, Ђорђа Рајковића 14, 21000, Нови Сад,
RS; Јаше Игњатовића 6а, 21000, Нови Сад, RS i
Дунавска 24а, 21000, Сремска Каменица - Нови Сад, RS
(740) Адвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 21 шоље; шољице; чаше за пиће; сипачи пића
[пурери]; кригле за пиво; посуде за пиће; плетени
балони за пића; стаклени балони за пића; флаше
[боце]; отварачи за флаше; кафански послужавници;
декоративни бокали; украси од порцелана; шејкери
за коктеле; посуде за прављење леда; тоалетни
несесери; грнчарија; модле за колаче; сервиси за
ликер; кућне потрепштине; порцеланска роба;
чајници; кутије од стакла; посуде за слаткише, ручни
млинови за кафу, послужавници за домаћинство,
бокали, врчеви и кригле; боце и чутуре; пљоске;
рукавице за употребу у домаћинству; четке за
шминку; ознаке за декантере [посуде за вино];
кутлаче за вино; левци за вино.
(210) Ж- 2021-2216

(220) 23.12.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

the frajle
(511) 21 шоље; шољице; чаше за пиће; сипачи пића
[пурери]; кригле за пиво; посуде за пиће; плетени
балони за пића; стаклени балони за пића; флаше
[боце]; отварачи за флаше; кафански послужавници;
декоративни бокали; украси од порцелана; шејкери
за коктеле; посуде за прављење леда; тоалетни
несесери; грнчарија; модле за колаче; сервиси за
ликер; кућне потрепштине; порцеланска роба;
чајници; кутије од стакла; посуде за слаткише; ручни
млинови за кафу; послужавници за домаћинство;
бокали; врчеви и кригле, боце и чутуре; пљоске;
рукавице за употребу у домаћинству; четке за
шминку; ознаке за декантере [посуде за вино];
кутлаче за вино; левци за вино.
(210) Ж- 2021-1671

(220) 29.09.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) Јелена Буча; Невена Буча and Наташа
Михајловић, Ђорђа Рајковића 14, 21000, Нови Сад,
RS; Јаше Игњатовића 6а, 21000, Нови Сад, RS i
Дунавска 24а, 21000, Сремска Каменица - Нови Сад, RS
(740) Aдвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.24; 24.03.07; 24.17.09; 26.01.21; 26.11.01;
26.11.13; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(526) 100% JADRANSKO MORE
(511) 3
парфимеријски производи; козметички
производи; тоалетни производи.
5 лекови за људску употребу; лекови; додаци
исхрани и дијететски препарати; дијететски и
хранљиви
додаци;
дијететски
прехрамбени
производи за медицинску употребу; дијететски
производи за болеснике; дијететски производи за
медицинску употребу; фармацеутски препарати за
људску
употребу;
хемијско-фармацеутски
производи; фармацеутски препарати; медицинска
средства за хигијену; медицински препарати.
(210) Ж- 2021-2217

(220) 23.12.2021.
(442) 15.07.2022.
(731) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
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(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

(531) 01.15.24; 24.03.07; 24.17.09; 26.01.21; 26.11.01;
26.11.13; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(526) 100% PURE ADRIATIC SEA
(511) 3
парфимеријски производи, козметички
производи, тоалетни производи.
5 лекови за људску употребу; лекови; додаци
исхрани и дијететски препарати; дијететски и
хранљиви
додаци;
дијететски
прехрамбени
производи за медицинску употребу; дијететски
производи за болеснике; дијететски производи за
медицинску употребу; фармацеутски препарати за
људску
употребу;
хемијско-фармацеутски
производи; фармацеутски препарати; медицинска
средства за хигијену; медицински препарати.
(210) Ж- 2022-87

(220) 20.01.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) MSV-SPIRELLA , Rue Pierre Magnol , Mas la
Garrigue, 66600 RIVESALTES , FR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.06
(591) бела, сива
(511) 6 металне куке за одећу; метални рукохвати за
каду; роштиљи од метала; куке за одећу од метала;
мердевине [металне]; металне дршке за метле;
ЗИС / RS / IPO

Ж
алуминијумска фолија; метални рукохвати за
тушеве; металне шипке за тушеве; металне шипке за
тушеве које се могу продужити; мердевине
[металне]; контејнери за паковање од метала.
7 материјали за чишћење прозора наиме електрична
опрема за чишћење прозора са четкама; кесе за
усисиваче; четке [делови машина]; четке за
усисиваче; љуштилице за поврће, електричне;
центрифугалне машине за сушење веша [без
грејања]; корпе за прибор за јело.
11 даске за тоалетне шоље; главе тушева; тоалетне
шоље; вентилатори за димњаке; овлаживачи ваздуха;
апарати за кување јаја; дозатори за дезинфекциона
средства за тоалете; термофори; расхладне кутије.
20 куке за одећу које нису од метала; шнале и траке
за држање завеса; огледала за купатило; пластични
вакумски држачи; прстенови за туш завесе; шипке за
туш завесе; шарке, које нису од метала; ручна
огледала [тоалетна огледала]; ормарићи за лекове;
ормарићи са огледалима; колица за сервирање чаја;
корпе, неметалне; намештај за купатило; преносива
седишта за каде; столице за купатила; седишта за
тушеве; неметални рукохвати за тушеве и каде;
неметални рукохвати за тушеве; неметалне шипке за
тушеве које се могу продужити; пластичне ручице;
заштите за камине; постоља за саксије за цвеће
[намештај]; навлаке за одећу [гардеробне];
гардеробни ормани; навлаке за одећу [за чување];
сталци за одећу на точкиће; вешалица за одећу;
ципеларници; вешалица за одећу; полице за
складиштење; намештај; намештај од бамбуса;
ормари за складиштење; намештај за излагање робе;
сандуци (намештај); високе комоде са фиокама;
кутије од дрвета или пластике; кутије за алате,
неметалне, празне; хоклице; хоклице за пеглање;
креденци за посуђе; ручна колица [намештај];
пластичне копче за затварање торби и кеса,
неметалне; дршке за метле, неметалне; дрвене дршке
за метле; пластичне корпе за веш, неметални сандуци
за тканине за домаћинство; сандуци, неметални;
пластични граничници за врата; наддушеци; ормани
за документа; полице за документа (намештај); куке
за купатилске пешкире које нису од метала; кукице и
прстенови за туш завесе; степенице [мердевине],
неметалне; самостојеће полице за алат; постоља за
саксије за цвеће [намештај]; душек од сламе;
ормарићи за пешкире [намештај]; држачи за пешкире
за купатило; посуде, пластичне за амбалажу; држачи
за пешкире, неметални, причвршћени.
21 сталци за четкице за зубе; пластичне чаше;
држачи за сапуне; посуде за сапун; четке за тоалет;
прстенови за пешкире; држачи тоалетног папира;
држачи четки за тоалет; посуде за куглице од вате;
држачи за пешкире (прибор за купатило); канте за
смеће; кухињски ражњићи од метала; кухињски
прибори; тањирићи за саксије; саксије; носачи за
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Ж
цвеће и биљке [цветни аранжмани]; кофе; канте за
испирање;
пластичне
канте;
пластичне
шпахле/стругачи за кофе и канте; канте за заливање;
боце са пумпицом за распршивање; стони држачи
салвета; сталци за сушење веша; сталци за сушење
одеће; даске за пеглање; навлаке за даске за пеглање;
еластичне навлаке за даске за пеглање; вешалице за
одећу; сталци за пегле; тигањи; тигањи за палачинке;
неметалне шерпе; стругачи за шерпе и тигање;
шерпе; лонци; стаклени пекачи; мали тигањи; посуде
за кување [без електричног загревања]; термоси;
термоси; расхладне боце; четке за флаше; полице за
вино; отварачи за флаше; термоси; декоративни
бокали; посуде за кување кафе [џезве], неелектричне; филтери за кафу, који нису од папира,
као делови неелектричних кувала за кафу; расхладне
торбе и кесе; кесе за конзервирање намирница; кесе
за хлеб; држачи за капсуле за кафу; сталци за сушење
посуђа; држачи за посуђе; полице за зачине;
кухињске даске за сецкање; термички изоловане
боце за храну или пиће; термоизоловани поклопци за
тањире и посуђе; склопиви заштитни поклопци за
намирнице; поклопци за микроталасне пећнице;
филтери за чај; ренда за кућну употребу; ручни
млинови за употребу у домаћинству; четке за
рибање; цедиљке [кухињске справе]; цедиљке;
посуде за мешање салате; четкице за пецива;
прибори за роштиљ, наиме, хватаљке, виљушке,
прибор за хватање и окретање; подметачи [стони
прибор]; вадичепи; штапићи за коктеле; посуде за со
и бибер; чиније за салату; жице за мућење,
неелектричне, за употребу у домаћинству; кашике са
рупицама и прорезима [кухињски прибор]; кашике за
преливање [кухињски прибор]; шпатуле за кухињу;
преса
за
бели
лук
[кухињски
прибор];
држачи/штипаљке
за
столњак;
овали
за
послуживање; стаклене чиније; тацна за печење;
мопови; мопови за брисање; кућне потрепштине;
оцеђивачи мопа; лопатице за смеће; склопиви
ђубровници; метле; четке за рибање; перјане
пајалице; механичке метле; пластичне метле за
спољну употребу; пластичне жице за мућење; четке
за чишћење за домаћинство; портвиши и метле;
четке за флаше; четке за прање судова; брисачи са
гумом за домаћинство; стругачи за прозоре; перјане
пајалице; четке за брисање прашине; вакум гума за
отпушавање одвода; крпе за чишћење; рукавице за
употребу у домаћинству; крпе за чишћење; сунђери;
штипаљке; корпе за штипаљке; четке за скидање
длачица са одеће; четке за одећу; лавори [посуде];
крпе за чишћење; млатилице за муве; посуде за
мешање [шејкери]; држачи за кухињски прибор;
лопатице за торте и колаче; рупичасте кутлаче;
сталци за дрва.
24 завесе за тушеве; пластични подметачи за јело;
мреже за комарце.
10
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27 неклизајуће простирке за купатила; простирке за
купатила; неклизајуће декоративне подне облоге у
облику плоча; теписи; подметачи за тепихе;
неклизајуће простирке; пластичне простирке за
купатила, простирке за купатила од текстила;
простирке за купатила од папира, простирке за
купатила од тканине.
35 оглашавање; пословно управљање; презентација
робе на комуникацијским медијима у сврхе
малопродаје производа за домаћинство и предмета за
дом; малопродаја и велепродаја робе широке
потрошње, нарочито производа за домаћинство и
предмета за дом.
(210) Ж- 2022-102

(220) 26.01.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Ivađo doo, Стевана Марковића 8,
11080, Земун - Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.22; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела.
(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; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијска папирна галантерија; канцеларијски
материјал, изузев намештаја.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје батерија, штампача,
фотокопира, тонера, кетриџа, рибона, компјутера и
компјутерске опреме, писаћег прибора, оловки,
фасцикли, регистратора, образаца, пословних књига,
коверти, термо и адинг ролни, селотејп трака,
лепкова, канапа, свески, самолепљивих блокчића,
средстава за хгијену, папирне галантерије, пвц
галантерије и књига; канцеларијски послови;
изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање
канцеларијских
машина
и
опреме;
услуге
велепродаје везане за канцеларијски материјал;
услуге малопродаје везане за канцеларијски прибор.
ЗИС / RS / IPO
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37 услуге инсталирања и поправљања штампача;
инсталација канцеларијских уређаја; одржавање
канцеларијске опреме; поправка канцеларијских
машина и апарата; пружање информација у вези са
поправком или одржавањем канцеларијских машина
и апарата.
(210) Ж- 2022-128

(220) 28.01.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo , Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

MEMENTO
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2022-130

(220) 28.01.2022.
(442) 15.07.2022.

(300) 90853638 28.07.2021. US.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RCV
(511) 12 комби возила и њихови делови.
(210) Ж- 2022-257

(220) 17.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска 4,
11000, Београд
(540)

Ж
употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за
медицинску употребу; ензими за медицинску
употребу; желатин за медицинску употребу;
магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пургативи [средства за чишћење]; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; целулозни естри за
фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за
фармацеутску употребу.
35 дистрибуција узорака; дистрибуција рекламног
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске базе података; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; развој
концепта оглашавања; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање на радију; тражење
спонзорства; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге односа са медијима;
услуге
праћења
тржишта;
услуге
праћења
конкуренције; услуге посредовања у трговини;
услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2022-258

(220) 17.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

CORASP
(531) 24.17.02; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена
(511) 5 фармацеутски препарати; средства за варење
за медицинску употребу; лекови за ублажавање
стомачног затвора; лаксативи; алгинати за
фармацеутске намене; алуминијум ацетат за
фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску

ЗИС / RS / IPO

(511) 5 фармацеутски препарати; средства за варење
за медицинску употребу; лекови за ублажавање
стомачног затвора; лаксативи; алгинати за
фармацеутске намене; алуминијум ацетат за
фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску
употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за
медицинску употребу; ензими за медицинску
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Ж
употребу; желатин за медицинску употребу;
магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пургативи [средства за чишћење]; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; целулозни естри за
фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за
фармацеутску употребу.
35 дистрибуција узорака; дистрибуција рекламног
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по клику
[рау per click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; писање рекламних текстова;
презентација производа путем средстава комуникације,
у сврху продаје на мало; презентација робе;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање корисничких прегледа у комерцијалне или
рекламне сврхе; развој концепта оглашавања;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
малопродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге односа са медијима; услуге праћења тржишта;
услуге праћења конкуренције; услуге посредовања у
трговини; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2022-259

(220) 17.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић,
Призренска 4, 11000, Београд
(540)

фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пургативи [средства за чишћење]; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; целулозни естри за
фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за
фармацеутску употребу.
35 дистрибуција узорака; дистрибуција рекламног
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске базе података; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; развој
концепта оглашавања; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање на радију; тражење
спонзорства; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге односа са медијима;
услуге
праћења
тржишта;
услуге
праћења
конкуренције; услуге посредовања у трговини;
услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2022-264

(220) 17.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

GASTROPRAZOL
(511) 5 фармацеутски препарати; средства за варење
за медицинску употребу; лекови за ублажавање
стомачног затвора; лаксативи; алгинати за
фармацеутске намене; алуминијум ацетат за
фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску
употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за
медицинску употребу; ензими за медицинску
употребу; желатин за медицинску употребу;
магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; пектин за
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(531) 05.03.16; 05.07.12; 06.01.01; 08.07.25; 19.07.01;
19.07.12; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15
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(591) зелена, тамно зелена, окер, жута, бела, тиркизна
(511) 25
обућа, одећа, покривала за главу.
30 напици на бази чаја са воћном аромом; црни чајеви.
32 безалкохолна пића са укусом лимуна и зове;
безалкохолни воћни напици са укусом лимуна и
зове; безалкохолни напици на бази меда;
безалкохолни напици са укусом чаја; воћни сокови
са укусом лимуна и зове; лимунаде; освежавајућа
безалкохолна пића са укусом лимуна и зове.
(210) Ж- 2022-265

(220) 17.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

Ж
(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04
(511) 3 парфимерија; етерична уља; козметика;
лосиони за косу; сапуни.
5 фармацеутски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини;
дијететски додаци исхрани за људе.
(210) Ж- 2022-271

(220) 18.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Стефан Живојиновић, Данила Лекића
Шпанца 31, Београд, RS
(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47,
Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24
(511) 3 парфимерија; етерична уља; козметика;
лосиони за косу; сапуни.
5 фармацеутски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини;
дијететски додаци исхрани за људе.
(210) Ж- 2022-321
(531) 05.03.16; 05.07.14; 06.01.01; 08.07.25; 19.07.01;
19.07.12; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, тамно зелена, окер, жута, наранџаста,
ружичаста, бела
(511) 25
обућа, одећа, покривала за главу.
30 напици на бази чаја са воћном аромом; црни чајеви.
32 безалкохолна пића са укусом брескве; безалкохолни
воћни напици са укусом брескве; безалкохолни напици
на бази меда; безалкохолни напици са укусом чаја; воћни
сокови са укусом брескве; освежавајућа безалкохолна
пића са укусом брескве.
(210) Ж- 2022-268

(220) 18.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Стефан Живојиновић, Данила Лекића
Шпанца 31, Београд, RS
(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(220) 24.02.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) THE SHYGUY DOO, Аутопут за Загреб 300ф,
11080, Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Ђорђе Ж. Марковић, Жикице
Јовановића Шпанца 48а, 11130, Београд
(540)

THE SHYGUY
(511) 14 драгоцени метали и њихове легуре; ситни
украси; бижутерија; накит, нарочито амајлије, брезлетне,
брошеви, ланчићи, огрлице, медаљони, минђуше,
наруквице, прстење, привесци, накит за шешире, накит
за ципеле, дугмад за манжетне; привесци за накит;
привесци за кључеве [прстенови за кључеве са ситним
украсима или украсним привесцима], украси за привеске
за кључеве; драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
18 кожа и имитација коже, нарочито кожа, сирова
или полупрерађена, кожа у метражи, веганска кожа,
штављена кожа, позлаћена кожа, крзнене коже;
крзна; животињске коже; кожне траке; женске
ташне; џепни новчаници, футроле за кредитне
картице [новчаници], кутије за визит карте; кожни
каишеви, кожни каишеви за рамена; ручке за ношење
кеса из куповине; етикете од коже, етикете од коже
које се пришивају на одећу; пртљажне и торбе за
13

Ж
ношење, нарочито ручне торбице, руксаци, ранчеви,
путне торбе, путне торбе за одећу, кофери, мали кофери,
кофери са точкићима, спортске торбе, торбе за плажу;
путни комплети [кожна роба]; торбе [коверте, кесе] од
коже за паковање; ознаке за пртљаг, ознаке за путне
торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, поводци и
одећа за животиње.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-370

(220) 03.03.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD,
Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.03.13; 27.05.01
(511) 20 намештај; баштенски намештај; наслоњаче,
лежаљке; столице; столице за лежање [лигештули];
столови; фотеље; пултови [столови]; клупе
[намештај]; канабе; канабеи; полице; полице
[намештај];
витрине[намештај];
намештај
на
надувавање; ногице за намештај; полице за
намештај; делови намештаја од дрвета; делови од
дрвета за намештај; опрема за намештај, неметална;
ормарићи са бравицама [намештај]; покретне
преграде [намештај]; постоља за саксије за цвеће
[намештај]; точкићи за намештај, неметални; ноге за
намештај; ратан, трска; јастуци; декоративни
јастучићи.
28
играчке и предмети за игру; љуљашке;
трамболине; тобогани [играчке], дечије кућице за
игру; дечије клацкалице.
35
дистрибуција
рекламног
материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање продајних штандова; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање
путем поште; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау
рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
14
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комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; рекламирање на радију; рекламирање преко
плаката;
рекламирање
преко
телевизије;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
циљни
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; дистрибуција узорака;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке
сврхе;
истраживање
тржишта;
маркетиншка
истраживања;
прикупљање
статистичких података; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање
спортских
догађаја;
пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; административна обрада
наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; консултације о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; управљање
програмима
лојалности
потрошача;
услуге
посредовања у трговини.
39 испорука робе; испорука пошиљки; паковање
робе; складиштење робе; складиштење; транспортне
услуге; превоз намештаја; изнајмљивање складишта;
курирске услуге [достава пошиљки или робе];
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика]; умотавање, амбалажирање, робе.
(210) Ж- 2022-410

(220) 08.03.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Београд-Чукарица, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена
(511) 5 aмино киселине за медицинску употребу;
аналгетици; ациди за фармацеутске потребе; биљни
екстракти за фармацеутске намене; витамински
препарати; колодион за фармацеутску употребу; лекови
за употребу у стоматологији; лекови за људску
употребу; лекови против грознице; лекови за
медицинску употребу; натријумове соли за медицинску
ЗИС / RS / IPO
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употребу; нутрацеутски препарати за терапеутске или
медицинске намене; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; фармацеутски препарати; фенол
за фармацеутску употребу; фитотерапеутски препарати
за медицинске намене; хемијски препарати за
фармацеутску употребу; целулозни естри за
фармацеутску
употребу;
целулозни
етри
за
фармацеутску употребу; пастиле за фармацеутску
употребу; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; додаци исхрани.
35 дистрибуција узорака; дистрибуција рекламно г
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске базе података; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; развој
концепта оглашавања; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање на радију; тражење
спонзорства; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге односа са медијима;
услуге
праћења
тржишта;
услуге
праћења
конкуренције; услуге посредовања у трговини;
услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2022-494

(220) 17.03.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) TOTO LIMITED, ATL BUSINESS CENTRE,
SUITE 3, 89 CANNON ROAD, SVR 9035 ST.VENERA, MT
(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

Ж
(511) 32 пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних
напитака.
(210) Ж- 2022-585

(220) 29.03.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Анита Стојковић, Књажевачка 20 А,
18000, Ниш, RS
(740) Братић Јанковић Милена, Вожда Карађорђа
100/Л, 18000, Ниш
(540)

(531) 26.01.19; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) 30 кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље.
35 великопродаја и малопродаја следећих роба кафа,
чај, какао и њихове замене; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво;
со, додаци јелима.
(210) Ж- 2022-648

(220) 06.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) STARS AND MORE EVENTS DOO,
Херцеговачка 21, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и бела
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 25.07.20; 25.07.22; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.13; 27.05.01
(526) BELGRADE RIVER FEST
(511) 14 привесци за кључеве; украси за привеске за
кључеве; беџеви.
16 заставе од папира; бележнице; нотеси; оловке;
улазнице(карте за фестивал); хемијске оловке; визит
карте; коверте; кутије; папирне часе; подлога за миш.
25 качкети; мајице.
41 организовање и спровођење концерата
(
организација
смештаја
хране,
изложбе);
културне/образовне и забавне услуге; пружање услуга у
области разоноде и забаве; вођење забавних догађаја.
(210) Ж- 2022-659

(220) 08.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Колоид д.о.о. Београд (Земун), Прва пруга 7,
Земун, RS
(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2022/7a
Intellectual Property Gazette 2022/7a
(511) 29 месо и дивљач, месне прерађевине, свежа
или конзервирана или кувано припремљена јела
углавном од меса и поврћа, месне салате,
припремљена готова или полу-готова јела од меса,
поврћа или дивљачи, припремљена јела, све од меса
или производа од меса и или поврћа, те све горе
наведена роба смрзнута.
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- 2022-683

(220) 12.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Limited Liability Company Kaufman Agency,
d. 9, Bolshaya Sukharevskaya ploshchad, 12090,
Moscow, RU
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

SALIMA
(531) 03.11.12; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10
(511) 3 једнократне маске које се греју паром, не за
медицинске намене; козметичке маске.
(210) Ж- 2022-681

(220) 12.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, Ниш, RS
(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.05; 11.01.04; 11.01.10; 26.04.13; 26.04.16;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста, црвена

16

(511) 29
бујон; шунка; готова јела која се
првенствено састоје од меса, рибе, живине или
поврћа; дивљач, нежива, укључујући целу дивљач
или њене делове; смрзнути прехрамбени производи
од меса или живине; пихтије; кобасице крвавице;
пачији конфит; концентрати бујона; сухомеснати
производи; месо у конзерви; живина у конзерви;
виршле у кукурузном тесту; месо; месо,
конзервисано; месо сушено замрзавањем; јетрена
паштета; јетра; живина, не жива, укључујући целу
живину или њене делове; полукувани прехрамбени
производи од меса или живине; кобасице; кобасице у
тесту; виршле; препарати за прављење бујона;
препарати за прављење супе; шкембићи; супе; тажин
(готово јело од меса, рибе или поврћа); екстракти
меса; патка, укључујући целу патку или њене делове;
сухомеснати производи од патке; кобасице од патке;
изнутрице патке; паштета од пачије јетре; пачија
јетра; патка у конзерви; полукувани прехрамбени
производи од патке; смрзнути прехрамбени
производи од патке; готова јела, која се првенствено
састоје од патке; кукурузно уље за исхрану; сусамово
уље за исхрану; ланено уље за исхрану; екстра
девичанско маслиново уље за исхрану; маслиново
уље за исхрану; сунцокретово уље за исхрану; уље
репице за исхрану; биљна уља за исхрану.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-694

(220) 13.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,
24000, Суботица, RS
(540)

(531) 18.05.01; 18.05.03; 24.15.21; 25.01.06; 26.04.16;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела, жута
(511) 16 амбалажни материјал за алкохолна пића
направљен од хартије и картона; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; нарочито
етикете и налепнице за производе и амбалажа за
паковање производа, штампани каталози и
маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна
пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића);
дигестиве (ликере и жестока пића).
33 вињак.
35 оглашавање; рекламирање; трговина на велико и
мало вињаком.
(210) Ж- 2022-697

(220) 13.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,
24000, Суботица, RS
(540)

(531) 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21; 24.17.15; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.06
(591) сива, жута
(511) 16 амбалажни материјал за вина 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 вина.
33 вина.
ЗИС / RS / IPO

Ж
35 оглашавање; рекламирање; трговина на велико и
на мало у вези са винима.
(210) Ж- 2022-739

(220) 19.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Akcionarsko društvo za fabrika za čokoladi
vafli i bonbon EVROPA, 808. br. 8, Skopje, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 01.05.06; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.22; 24.05.01;
25.01.25; 25.07.03; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00;
29.01.14
(591) зелена, бела, розе, окер
(511) 30 бомбоне.
(210) Ж- 2022-740

(220) 19.04.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Akcionarsko društvo za fabrika za čokoladi
vafli i bonbon EVROPA, 808. br. 8, Skopje, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 01.05.06; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.22; 24.05.01;
25.01.25; 25.07.03; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00;
29.01.15
(511) 30 бомбоне.
(210) Ж- 2022-859

(220) 13.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) LLC JTI RUSSIA, 1 Krasnogvardeyskiy proezd,
15, floors 28-32, 123112, Moscow, RU
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Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

DONTABAK
(511) 34 дуван, било да је прерађен или непрерађен;
дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно
увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете,
електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за
ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете и шибице.
(210) Ж- 2022-911

(220) 24.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) 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; 27.05.19
(511) 6 касице за новац [металне или неметалне];
сефови [метални или неметални]; сигурносна
кутија/сеф за кључем [метални или неметални];
сигурносне касе за готовину; сефови, електронски.
8 шишачи за браду; ручне справе за увијање косе;
педикирски прибор; футроле за бријаче; гвоздени
савијачи; ручне справе за коврџање косе; ножићи за
бријаче; прибор за бријање; турпије; бријачи, електрични
или не-електрични; турпије за нокте, електричне;
апарати за полирање ноктију, електрични или
неелектрични; апарати за полирање ноктију, електрични
или неелектрични; апарати за шишање за личну
употребу, електрични и неелектрични; справице за
сечење ноктију, електричне и неелектричне; шишачи за
животиње [ручни]; прибор за маникирање; уређаји за
депилацију, електрични и неелектрични; прибор за
маникирање, апарати за плетење косе, електрични;
маказе; гвожђе за љуштење [ручни алат]; ножеви за
љуштење; стони прибор [кашике, виљушке, ножеви];
прибор за јело [кашике, виљушке, ножеви]; стоне
виљушке; секачи поврћа, ручни; ренде за поврће, ручно;
отварачи за лименке, неелектрични; отварачи за козерве,
неелектрични; справе за спирално сечење поврћа, ручне;
љуштилице за поврће, ручне; секачи фолије за винске
флаше, ручни; севкалица за воће и поврће, ручна; ручни
резачи воћа; ручне справе за обраду хране; пегле
[неелектрични ручни алат]; набрано-плисирано гвожђе;
пегле.
18

11 справе за пржење кафе; фенови за косу; фенови
за сушење косе; тостери за хлеб; тостери; уређаји за
кување под притиском, електрични; експрес лонци,
електрични; грејачи, електрични, за флашице за
храњење; филтери за кафу, електрични; машине за
кафу, електричне; фритезе, електричне; фрижидери;
термофори; чајници, електрични; електрични уређаји
за прављење јогурта; електрични апарати за
прављење јогурта; електрични фенови, за личну
употребу; сушачи веша, електрични; апарати за
сушење веша, електрични; машине за печење хлеба;
парне машине за пеглање тканина; уређаји за
прављење хлеба; вишенаменски електрични лонци;
електрични парни лонац; апарати за кување у
вакууму, електрични; фритезе на врућ ваздух;
кувала-термоси за воду, електрични; електричне
машине за прављење млека од соје; капсуле за кафу,
празне, за електричне апарате за кафу; одвлаживачи;
апарати за кафу са уграђеним пречишћивачима воде;
посуђе за кување, електрично; посуђе за кување,
електрично; шоље са електричним грејањем; машине
за прављење пива, електричне, за употребу у
домаћинству; инсталације за пречишћавање воде;
филтери за пијаћу воду; апарати и машине за
пречишћавање воде; апарати и инсталације за
омекшавање воде; уређаји за реверсну осмозу; пећи
на топао ваздух; пекарске пећи; пекачи за воће;
уређаји за печење; апарати за печење; грилови;
пекачи; справа за печење вафла, електрична;
роштиљи; микроталасне пећи [уређаји за кување];
електричне плоче за кување; апарати за
дезодорисање ваздуха; уређаји за дезодорисање
ваздуха; филтери за климатизацију; исушивачи
ваздуха; апарати за исушивање ваздуха; инсталације
за климатизацију; инсталације за филтрирање
ваздуха; вентилатори [за климатизацију]; клима
уређаји; апарати и машине за пречишћавање ваздуха;
стерилизатори ваздуха; апарати за стерилизацију
ваздуха;
овлаживачи
ваздуха;
радијатори,
електрични; електрични јастучићи, који нису за
медицинску употребу; електричне подлоге, који нису
за медицинску употребу; грејачи кревета; ћебад,
електрична, која нису за медицинску употребу;
електрично
грејане
простирке;
апарати
за
дезинфекцију; стерилизатори воде; апарати за
стерилизацију воде; стерилизатори; апарати за
стерилизацију; дехидратори хране, електрични;
кухињске справе, електричне; апарати и инсталације
за кување; инсталације за грејање [воде]; инсталације
за грејање воде; електрична кувала чај; електрични
чајници; минибарови.
21 мешалице, не-електричне, за кућну употребу;
кухињско посуђе, неелектрично; кухињско посуђе;
жице за мућење, неелектричне, за употребу у
домаћинству; пресе за воће, неелектричне, за
употребу у домаћинству; роштиљ [кухињски
ЗИС / RS / IPO
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прибор]; грил [кухињски прибор]; кухињски
млинови, неелектрични; млинови за употребу у
домаћинству, ручни; сервиси за чај [стоно посуђе];
чајници;
велики
експрес
лонци
(парни
стерилизатори), неелектрични; експрес лонци,
неелектрични; чајници, неелектрични; цедиљке за
чај; филтери за чај; млинови за кафу, ручни; севиси
за кафу [стоно посуђе]; филтери за кафу, неелектрични; лончићи за кување филтер кафе, неелектрични; фритезе, неелектричне; бокали; крчаг;
посуде за кување [без електричног загревања]; неелектрични авани; четкице за зубе, електричне;
апарати на воду за чишћење зуба и десни;
електрични чешљеви; навлаке за даске за пеглање;
сталци за пегле; даске за пеглање; постоље за
роштиљ; постоље за роштиљ; посуде за
распршивање етарских уља; грејачи свећа,
електрични и неелектрични.
(210) Ж- 2022-914

(220) 24.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) SNAJPER d.o.o., Масарикова 4,
11000, Београд, RS
(540)

Ж
(511) 33 алкохолна пића, изезев пива.
(210) Ж- 2022-959

(220) 25.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ЖЕЉКО САВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА
САЛАШ НАШ ХОРГОШ, Фодорова дуж 15,
Кањижа, RS
(540)

Наше са салаша
(511) 33 алкохолна пића, изезев пива.
(210) Ж- 2022-962

(220) 30.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5a, 11080,
Београд-Земун, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

PERIGARD
(511) 5 фармацеутски производи; лекови.
(210) Ж- 2022-995

(220) 03.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower - 645
Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.01.10; 05.01.16; 21.03.21; 23.03.13; 26.01.16;
26.01.19; 26.01.20; 26.11.21; 27.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, наранџаста
(511) 8 ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.
13
ватрено оружје; муниција и пројектили;
експлозиви; средства за ватромет.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли.
(210) Ж- 2022-958

(220) 25.05.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ЖЕЉКО САВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА
САЛАШ НАШ ХОРГОШ, Фодорова дуж 15,
Кањижа, RS
(540)

Снаша са салаша
ЗИС / RS / IPO

(531) 24.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21
(511) 25 одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за
кошарку, патике за кошарку, мајице, кошуље, поло
мајице, дуксерице, доњи делови тренерке, панталоне,
мајице на бретеле, дресови, кратке панталоне,
пижаме, спортске мајице, рагби мајице, џемпери,
каишеви, спаваћице, шешири, капе, визир качкети,
тренерке за загревање, доњи делови тренерки за
загревање, дресови за загревање, мајице за вежбање
убачаја, јакне, блејзери, кравате (одећа), џепне
марамице, марамице, ветровке, јакне са капуљачом,
капути, портикле за бебе које нису од папира, опрема

19

Ж
за бебе (одећа), траке за главу, ручне траке (одећа),
кецеље, доње рубље, боксерице, уске боксерице,
широке панталоне, штитници за уши, рукавице,
рукавице само са палцем, шалови, плетене и
штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине,
дресови и униформе за навијачице, одећа за пливање,
одела за пливање, купаћи костими, бикини, танкини
купаћи костими, гаћице за пливање, гаћице за
купање, шорцеви за сурфовање, гумирана одећа за
воду, мараме за плажу, покривала за купаћи костим,
огртачи за купаћи костим, сандале, сандале за плажу,
шешири за плажу, штитници за сунце са визиром,
капе за пливање, капе за купање, нова покривала за
главу са прикаченим умецима.
(210) Ж- 2022-996

(220) 03.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, Ниш, RS
(740) Окиљевић Милуша, адвокат, Масарикова 5,
11000, Београд
(540)
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корисници могли да уносе, управљају и мењају своје
информације о преференцијама које трговци користе,
креирају и управљају због понуда за испоруку
купцима.
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.
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.
43 пружање услуге путем интернет странице која
садржи информације о услугама ресторана.
(210) Ж- 2022-998

(531) 09.03.10; 09.03.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.08
(591) бела, црна, светло зелена.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; рекламне и промотивне
услуге; пословно управљање у области транспорта и
испоруке; услуге управљања пословима у области
транспорта и испорука; компјутеризоване услуге
наручивања хране и намирница; компјутеризована
услуга наручивања која садржи робу широке
потрошње, храну и намирнице; услуга наручивања
путем интернета која садржи робу широке
потрошње, храну и намирнице; канцеларијске
услуге; услуга малопродаје која садржи производе
широке потрошње, храну и намирнице; услуге
упоређивања производа приликом куповине; надзор,
управљање и праћење пакета и пошиљки; надзор и
праћење пакета и пошиљки ради обезбеђења
благовремен е испоруке за потребе пословања;
консултантске услуге у области пословног
управљања у области транспорта и испоруке;
пружање услуга путем интернет система и портала
по систему пословног модела "корисници према
пословном окружењу" ради трговине како би
20

(220) 03.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) МЕТРУМ Друштво са ограниченом
одговорношћу за извођење радова у
грађевинарству Вршац, Војнички трг 1/локал 2,
26300, Вршац, RS
(540)

(531) 17.05.01; 17.05.02; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.01; 29.01.08
(591) - ПАНТОНЕ 448 У, ПАНТОНЕ РЕД 032.
(511) 37 грађевинске услуге: изградња: грађевински
надзор: рушење објеката: изнајмљивање машина за
ископавање: пружање информација у вези са
изградњом: консултације о грађењу.
39 транспортне услуге, превоз камионом, истовар
терета, услуге комерцијалног превоза терета.

ЗИС / RS / IPO
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42
грађевинско пројектовање и архитектонске
услуге, архитектонске услуге, саветовање из области
архитектуре, грађевинско пројектовање, дизајн
ентеријера, инжењерске услуге (инжењеринг),
пројектовање модела рачунарком симулацијом.

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

(210) Ж- 2022-1002

(220) 03.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Јовановић Душан, Бранка Ћопића 6, 22330,
Нова Пазова, RS
(540)

(531) 26.11.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.22;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, црвена, тамноплава.
(511) 8 глетерице [ручни алати]; глетерице за зидове
од гипсаних плоча [ручни алати]; ручни алати и
справе [којима се ручно управља]; прибор за глачање
тапета
[ручни
алати];
брусни
сунђери.
20 канте, неметалне; пластичне посуде; затварачи од
пластике за посуде; посуде, неметалне, за
комерцијалну употребу; посуде, пластичне за
амбалажу; пластичне посуде за складиштење за
комерцијалну или индустријску употребу; кутије од
пластике; пластичне кутије за превоз и складиштење;
кутије за складиштење за општу употребу,
неметалне; шрафови, неметални; наставци за
причвршћивање шрафова, неметални; матице,
навртци који нису од метала; ексери, који нису од
метала.
21 пластичне канте; канте за испирање;пластичне
посуде за употребу у кухињи; посуде за чување
хране, топлотно изоловане; кухињске посуде;
пластичне посуде; посуде за мешење [mix]; посуде за
лепак; кутије за храну; саксије; тањирићи за саксије;
жардињере од пластике; абразивни сунђери.
(210) Ж- 2022-1003

(220) 06.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Viceroy Cayman Limited, c/o Maples Corporate
Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY11104, KY

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) 36 услуге склапања уговора о најму и закупу
некретнина;
услуге
процене
и
управљања
некретнинама; услуге класификовања огласа за
некретнине за изнајмљивање станова и кућа;
комерцијалне услуге агенције за некретнине; услуге
процене непокретности; услуге откупа земљишта,
наиме, посредовање у промету некретнинама; услуге
закупа некретнина; услуге лизинга некретнина;
услуге издавање некретнина у закуп; услуге
обезбеђивања базе података о огласима стамбених
некретнина у различитим насељима и заједницама;
услуге обезбеђивања интернет портала који нуде
информације из области некретнина које се односе
на изнајмљивање, куповину и продају станова,
стамбених зграда, вила и брвнара; услуге пружања
информација
у
области
некретнина
путем
повезивања веб странице са другим веб страницама
које садрже информације о некретнинама; услуге
пружања информација из области некретнина путем
интернета; услуге обезбеђивања пописа некретнина
и информација о некретнинама путем интернета;
услуге суделовања у капиталу непокретности, наиме
управљање и уређивање сувласништва над
некретнинама; консултантске услуге у вези са
некретнинама; услуге управљања фондовима
улагања
у
некретнине;
услуге
управљања
некретнинама; услуге саветовање о управљању
некретнинама; услуге оглашавања некретнина за
станове, стамбене зграде, виле и брвнаре; услуге
управљања некретнинама, наиме, становима,
стамбеним зградама, вилама и брвнарама за одмор;
услуге некретнина, наиме управљање некретнинама
за изнајмљивање; услуге некретнина, наиме
изнајмљивање станова, стамбених зграда, вила и
брвнара коришћењем оглашавања са плаћањем по
клику на глобалној компјутерској мрежи; услуге
некретнина, наиме краткорочно изнајмљивање
намештених станова, стамбених зграда, вила и
брвнара; услуге некретнина, наиме лизинг и
управљање стамбеним зградама за друге које се
налазе
унутар
хотелских
објеката,
услуге
некретнина, наиме, услуге изнајмљивања станова,
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Ж
стамбених зграда, вила и брвнара; услуге
некретнина, наиме изнајмљивање, посредовање,
лизинг и управљање становима, стамбеним зградама,
вилама и брвнарама; услуге некретнина, наиме,
услуге управљања стамбеним зградама; услуге
дељења некретнина на одређено време; услуге
дељења некретнина за одмор; услуге изнајмљивање
станова, стамбених зграда, вила и брвнара; услуге
рекламирања некретнина.
43 услуге барова; услуге коктел салона; услуге
ресторана; банкети и банкет услуге; услуге бистроа;
услуге кафеа; услуге кафетерије; услуге кафића;
услуге кантине; услуге снек бара; услуге винског
бара; услуге хране за понети; услуге кетеринга;
услуге обезбеђивања хране, пића и оброка; услуге
припреме хране; услуге привременог смештаја;
хотелске услуге; хотелске услуге за приоритетне
клијенте; услуге резервације привременог смештаја;
услуге обезбеђивања путног смештаја и кетеринга за
госте; услуге припреме хране, пића, јела и освежења;
услуге проналажења смештаја и услуге агенција за
смештај излетника, туриста и путника; услуге
резервације
привременог
смештаја;
услуге
туристичких агенција за резервисање и израду
смештајних и хотелских резервација; услуге
аранжирања хране, пића, оброка и кетеринга за
свадбене свечаности; услуге аранжирања места за
свадбене свечаности; услуге бриге о деци и чувања
деце; услуге пружања привременог смештаја, наиме,
кућа за госте; угоститељске услуге, наиме, пружање
привременог смештаја, хране и пића; услуге
обезбеђивање објеката за конференције, изложбе и
конвенције; услуге изнајмљивања и резервације
конференцијских сала и сала за састанке; услуге
изнајмљивања столица, столова, столњака, стакленог
посуђа; услуге резервације хотелског смештаја и
оброка; услуге одмаралишта; услуге резервисања и
обезбеђивања хотелског и привременог смештаја и
места у ресторанима; услуге резервисања за хотеле;
информативне, консултантске и саветодавне услуге у
вези са претходно наведеним.
(210) Ж- 2022-1006

(220) 06.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Home Box Office, Inc. , 30 Hudson Yards, , New
York, NY 10001, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

HOUSE OF THE DRAGON
(511) 9 видео снимци са драмским телевизијским
програмом;
видео
снимци
са
драмским
телевизијским серијама који се могу преузети;
апарати и инструменти научни, истраживачки,
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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.
25 одећа, обућа, покривала за главу; одећа, наиме,
мајице без рукава, мајице, пуловери са капуљачом и
дуксереце са капуљачом, лежерна одећа, одећа за
ношење на отвореном, доњи веш, гаћице, доње
рубље, грудњаци, спаваћице, ноћне кошуље, пиџаме,
одећа за спавање, прслуци, хулхопке, рубље,
огртачи, подвезице , удобна одећа, панталоне,
прслуци, јакне, тренерке, кошуље, шалови, капути,
фармерке, чарапе, купаћи костими и баде мантили;
спортска одећа, наиме, спортске мајице, спортске
панталоне, спортски дресови, пуловери, дуксеви,
јакне са капуљачом; дуксеви, тренерке; одећа за
спавање; огртачи; покривала за главу, наиме
шешири, визири и капе; обућа; чарапе; костими за
празник ноћ вештица и маскенбал.
41
услуге забаве у виду текућих драмских
телевизијских
серија;
пружање
забавних
информација, вести и коментара електронским путем
преко глобалне компјутерске мреже; интерактивна
онлајн забава у виду веб страница које садрже
фотографске, видео, аудио и прозне презентације
које се не могу преузети, видео клипове и друге
мултимедијалне материјале који имају или се односе
на садржај текућих драмских телевизијских серија;
образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-1009

(220) 06.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.13; 01.15.23; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) наранџаста, жута, бела.
(511) 3 козметички препарати; препарати за заштиту
од сунца; тоалетни сапуни; парфимерија, етерична
уља, козметика; уља за козметичку употребу;
козметички препарати за негу коже; креме за лице и
тело за козметичке потребе; креме за заштиту од
сунца; уља за сунчање [козметика]; лосиони за
заштиту од сунца; млеко за сунчање [козметика];
креме и препарати након сунчања; креме након
сунчања за козметичке потребе; лосиони након
сунчања за козметичке потребе; млека након
сунчања [козметичка]; уља за лице; бадемово уље;
гелови за сунчање [козметика]; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
спрејеви за тело за козметичке потребе; препарати за
заштиту косе од сунца; креме за самопотамњивање;
препарати за самопотамњивање [козметички];
водоотпорна средства за заштиту од сунца;
козметичке пене које садрже средства за заштиту од
сунца; креме за смањење целулита; лосиони за
смањење целулита.
35
рекламирање; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; пословна администрација;
пословно управљање; канцеларијски послови;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга.
(210) Ж- 2022-1012

(220) 07.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Terra Optima d.o.o. Topola, Булевар Вожда
Карађорђа 115, 34310, Топола, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела, жута.
(511) 29 конзервисано воће; замрзнуто воће; сушено
воће; кувано воће; желеи; џемови; компоти; залеђено
воће; кристализовано воће; смрзнуто воће; намази од
воћног желеа; воћна пулпа; салате од воћа; коре од
воћа; воћни чипс; воће конзервисано у алкохолу;
воће у конзерви; грицкалице на бази воћа;
аранжмани од обрађеног воћа; зачићено коштуњаво
воће; конзервирано бобичасто воће; пресована воћна
паста; прерађено воће; концентрати на бази воћа за
кување; супе од бобичастог воћа; дезертни крем на
бази бобичастог воћа.
31
свеже воће; свежи агруми; непрерађено
коштуњаво воће; свеже бобичаство воће; остаци воћа
[комина]; бадем [воће]; аранжмани од свежег воћа.
35
оглашавање у вези са воћем; вођење,
организовање и управљање пословањем у вези са
воћем; канцеларијски послови у вези са воћем.
(210) Ж- 2022-1013

(220) 07.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Саша Данковић, Предејане бб, 16222,
Предејане, RS
(740) Тасић Кривокапић А. Дуња, Гундулићев венац
5/11, 11000, Београд
(540)

(531) 03.13.04; 03.13.05; 03.13.24; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.14
(591) црна, окер, жута и бела боја.
(511) 3 сапун*; козметички препарати за купање;
козметичке маске; лосиони за косу*; козметика;
козметичке креме; средства за чишћење зуба [пасте,
гелови, течности]*; восак за депилацију; масти за
козметичку употребу; уља за козметичку употребу;
лосиони за козметичку употребу; млеко за чишћење
за тоалетну употребу; шампони*; помаде за
козметичку употребу; препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни
производи]; сјајеви за усне; балзами, осим за
медицинске
сврхе;
пасте
за
зубе*.
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Ж
4 пчелињи восак; пчелињи восак за употребу у
производњи козметике; свеће*.
5 полен као додатак исхрани; матични млеч као
додатак исхрани; прополис за фармацеутску
употребу.
20 делови од дрвета за кошнице; саће; кошнице.
30 прополис [пчелињи производ]* ; прополис;
матични
млеч*,
мед.
31
полен
[сировина];
живе
животиње.
33
медовина; алкохолна пића, изузев пива;
дигестиви [ликери и жестока пића].
(210) Ж- 2022-1014

(220) 07.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)
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изнајмљивање транспортних возила, као и услуге
шофера и пилота; услуге изнајмљивања које се
односе на транспорт, складиштење и путовања, на
пример, изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање
гаража, изнајмљивање контејнера за складиштење;
пружање бродске вуче, истовара робе, рада лука и
пристаништа и спашавања бродова и њихових терета
у случају бродолома; паковање, флаширање,
умотавање и испоручивање робе; допуњавање
аутоматских машина за продају и банкомата; услуге
пружања информација о путовањима или превозу
робе, од стране брокера и туристичких агенција, као
и пружање информација које се односе на тарифе,
возни ред и начине превоза; преглед возила или робе
за потребе транспорта; дистрибуцију енергије и
електричне енергије, као и дистрибуцију и
снабдевање водом.
(210) Ж- 2022-1033

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) FMC Corporation and FMC Agro Singapore Pte.
Ltd. , 2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania
19104, US i 10 Marina Boulevard #40 – 01, Marina Bay
Financial Centre,, Singapore 018983, SG
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

RYNAXYPYR
(531) 26.01.01; 26.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
(591) плава, светло плава, црна.
(511) 5 препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(210) Ж- 2022-1032

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Kirils Gordejevs, Ezeripiezu Str. 8, LV –
2137, Sunisi, LV
(740) Милкица Прерадовић, адвокат, Кнеза Милоша
64, Савски венац, Београд
(540)

(511) 5 пестициди; инсектициди, хербициди,
фунгициди, нематоциди.
(210) Ж- 2022-1034

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

JASSA
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1036

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

HUDSON
(531) 01.15.24; 26.11.13; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 29.01.04
(591) тамно плава, бела.
(511) 39
транспортне услуге; паковање и
скалдиштење
робе;
организовање
путовања;
коришћење станица, мостова, железничких пруга,
трајеката и других транспортних објеката;
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(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1037

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO
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OPRIZON
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1038

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

CRESPO
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1040

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

PALIRAD
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1041

(220) 08.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

MIAMTI
(511) 5 пестициди.
(210) Ж- 2022-1046

(220) 09.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Adria Media Group doo, Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
(740) Јасмина Ј. Микић, адвокат, Милутина Бојића 3,
11000, Београд
(540)

DOŽIVI PRVENSTVO
(511) 16 16: xартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи; фолије и кесе за умотавање и
паковање;
штампарска
слова;
клишеи.
35
35: оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање

ЗИС / RS / IPO

Ж
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38
38: телекомуникације; телекомуникације,
нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање тв програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (впн); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитси, кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (иптв); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета.
(210) Ж- 2022-1050

(220) 09.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
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(540)

L&M SENSE PINK
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-1051

(220) 09.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

L&M SENSE VIOLET
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-1052

(220) 09.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

VEEBA

26

(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2022-1053

(220) 09.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) TRADITION GROUP INTERNATIONAL LLC
Delaware, USA, 1013 Centre RD STE 403S,
Willmington 19985 , US
(740) Милица С. Самарџић, адвокат , Немањина 40/8,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(591) црна, бела, сива.
(511) 7 миксери; усисивачи за прашину.
11 вентилатори (за климатизацију); апарати за
грејање; апарати за грејање електрични, клима
уређаји; апарати и машине за пречишћавање ваздуха.
19 базени за пливање (конструкције) неметалне.
28 базени за пливање (за играње); опрема за
надувавање за базене; играчке на надувавање за
базене; пераја за пливање; даске за пливање; пловци
за купање и пливање; појасеви за купање; одела за
пливање.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-1054

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ASW INŽENJERING DOO, Таковска 45а,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Pantone 1797 C (црвена), црна, бела.
(511) 9 апликацијски информациони софтвер за
рачунаре.
42 пројектовање и имплементација апликацијског
информационог
софтвера;
прилагођавање
софтверског решења захтевима и потребама
корисника; консултантске услуге у области
информационих система; обука за коришћење
апликацијског информационог софтвера; подршка и
одржавање апликацијског информационог софтвера.
(210) Ж- 2022-1055

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин,
Панчевачка бб, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд
(540)

Obesal
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2022-1056

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин,
Панчевачка бб, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд
(540)

ZvizUP
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2022-1057

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин,
Панчевачка бб, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

Remebiotic
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2022-1058

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин,
Панчевачка бб, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд
(540)

Biodiab
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2022-1059

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин,
Панчевачка бб, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд
(540)

Enzygas
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2022-1060

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DELTOKLIK
(511) 10 медицински апарати и инхалатори.
(210) Ж- 2022-1061

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд

27

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

Ж

(511) 10 медицински апарати и инхалатори.

чипом; електрични апарати за комутацију; чипови са
интегрисаним колима; интегрисана кола; интерфејси
за рачунаре; полупроводници; батерије, електричне;
пуњачи батерија; извори нисконапонског напајања;
електрични цевоводи.

(210) Ж- 2022-1062

(210) Ж- 2022-1064

(540)

WAVEHALER
(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

VERSAHALER
(511) 10 медицински апарати и инхалатори.
(210) Ж- 2022-1063

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.15.02; 24.15.11; 24.15.13
(511) 9
компјутерски хардвер; компјутерске
периферне јединице; празне usb флеш меморије;
рачунарски софтвер, снимљени; дискетне јединице у
чврстом стању; рачунарска меморија, уређаји;
полупроводнички
меморијски
уређаји;
полупроводнички уређаји; адаптери меморијских
флеш картица; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; рачунари за
управљање подацима; торбе за лаптопове; футроле за
паметне телефоне; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; празне usb картице; usb прикључци;
празне меморијске картице; спољашње чврсте
јединице за рачунаре; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски програми (софтвери који се
могу преузети); дијагностички апарати, не за
медицинску употребу; дискетне јединице; апарати за
обраду података; електронске меморије; картице са
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(220) 07.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Удружење грађана за борбу против трговине
људима и свих облика насиља над женама
АТИНА, Ћустендилска 28, 11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

Women on the way
(511) 16
налепнице; хартија, картон; плакати;
памфлети; лифлети; визит карте; проспекти;
каталози; кесе од папира; брошуре; леци; папирна
амбалажа
за
паковање;;
штампане
ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
пластичне кесе; пластичне кутије; футроле; фолије;
омоти; пластична амбалажа; штампарска слова;
клишеи; штамбиљи; жигови [печати]; печати са
адресом; папир; постери; огласни панои од папира
или картона; бележнице, нотеси; фасцикле за списе;
новине; фасцикле за списе; новине; периодичне
публикације; свеске; меморандум и; коверте; печати;
штампане публикације; календари; етикете од
папира или картона; налепнице; папирни и
картонски материјали.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
38
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
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информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања: услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне пословне подршке.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
ЗИС / RS / IPO

Ж
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање
скупова;
организовање
манифестација; делатност удружења; делатност
организација;
помоћ
избеглицама;
помоћ
мигрантима; помоћ расељеним лицима; помоћ
женама; помоћ жртвама трговином људима; помоћ
деци; услуге социјалне помоћи; спровођење
пројеката; финансирање пројеката; помоћ жртвама
насиља; политичко организовање; политичка
делатност; политичке странке; вођење политичких
кампања; вођење кампања; ревизија правне
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Ж
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
услуге мирног решавања спорова; услуге арбитража;
посредовања;
услуге
медијације;
правна
истраживања; услуге безбедности; спасавања;
обезбеђења и спровођења; консултантске услуге у
области безбедности; правне услуге; спровођење
истраживања и анализа; услуге лобирања осим у
комерцијалне сврхе; услуге алтернативног решавања
спорова; арбитражне услуге; посредовање; услуге
онлајн друштвених мрежа; услуге друштвеног
умрежавања засноване на Интернету; Услуге
друштвеног умрежавања на мрежи; Услуге
друштвеног умрежавања на мрежи доступне путем
мобилних апликација за преузимање; услуге
тражења и идентификације несталих људи и
имовине; консалтинг; услуге заштите личности и
имовине;
социјалне
услуге
за
задовољење
индивидуалних
потреба;
припрема
правних
докумената; услуге истраживања.

троношци, адаптери за троношце, држачи за либеле,
постоља за ласере, нивелири, дигитални нивелири,
грађевински нивелири, ручни нивелири, стеге за
ласерске детекторе, дигиталне либеле, кутијасте
либеле, мерачи угла, мерачи нагиба, протрактори,
подесиви угаоник у облику слова т.
(210) Ж- 2022-1074

(220) 06.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Симић Софија, Соње Маринковић 10/12,
24000, Суботица, RS
(740) Милојевић Јелена, адвокат, Железничка 32/3,
21000, Нови Сад
(540)

(210) Ж- 2022-1073

(220) 10.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) ToughBuilt Industries, Inc., 25371
Commercentre Drive, Suite 200, Lake Forest, California
92630, US
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

TOUGHBUILT
(511) 8 ручни алати, нарочито угломери; ручни
алати, нарочито угаоници; ручни алати, нарочито
челични угаоници; ручни алати, нарочито, столарски
угаоници, комбиновани угаоници; ручни алати,
нарочито пробни угаоници; ручни алати, нарочито
угаоници под углом који није 90 степени; ручни
алати, нарочито подесиви угаоници, угаоници за
гипсане плоче, угаоници за урезивање гипсаних
плоча.
9 уређаји и прибор за нивелисање и распоред,
нарочито индикатори нивоа, тачније столарске
либеле, кутије за либеле, либеле са мехуром, либеле
за унакрсну проверу вертикалности, либеле за
стубове, округле либеле “око”, џепне либеле, либеле
“торпедо”; обележивачи за мерење степеништа уз
помоћ угаоника; цевасте либеле за вертикалност,
нарочито кружне цевасте либеле, закривљене
цевасте либеле, бачвасте либеле, вишецевне либеле
за вертикалност; магнетни детектор зидних стубова;
мерни алати, нарочито мерне траке, траке за мерење,
столарски лењири, столарски метари, штапни
метари, угломери, индикатори корака и угла нагиба у
облику мерача углова, мерачи за мерење дужине
контуре; геодетски инструменти у виду мерних
летви, мотке за држање ласера, држачи ласера,
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(531) 11.03.02; 20.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01;
27.05.17
(511) 2 боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту
од рђе и труљења дрвета; материје за бојење, боје;
мастила за штампање, обележавање и гравирање;
сирове природне смоле; метали у облику листова и
праха за сликање, декорисање, штампање и
уметност.
41 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера.
43 услуге обезбеђивања хране и пића: привремени
смештај.
(210) Ж- 2022-1082

(220) 14.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Grasidim
(511) 5 средства за заштиту биља.
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(210) Ж- 2022-1083

(220) 14.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

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

Masterole
(511) 5 средства за заштиту биља.

Immetar
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1084

(220) 14.06.2022.
(442) 15.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
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