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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A62B 29/00 (2006.01)

 F24F 8/10 (2021.01)

 F24F 8/99 (2021.01) 

(11) 2021/0874 A1 

(21) P-2021/0874 (22) 09.07.2021. 

(54) SISTEM ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA 

U OTVORENOM PROSTORU URBANE SREDINE 

I POSTUPAK OPTIMALNOG UPRAVLJANJA SISTEMOM 

(71) INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, 

Volgina 15, 11060, Beograd, RS 

(72) ZOGOVIĆ, Nikola, Bulevar Zorana Đinđića 

123g/23, 11070, Beograd, RS; RODIĆ, Aleksandar, 

Bulevar oslobođenja 80, 11040, Beograd, RS; 

DESPOTOVIĆ, Željko, Bulevar Zorana Đinđića 

123g/18, 11070, Beograd, RS; ZOGOVIĆ, Nevena, 

Bulevar Zorana Đinđića 123g/23, 11070, Beograd, RS; 

JEVTIĆ, Miloš, Banijska 2, 11080, Beograd-Zemun, 

RS; STEVANOVIĆ, Ilija, Milorada Markovića Miće 8, 

11233, Beograd-Mala Ivanča, RS; ZOGOVIĆ, Milan, 

Vojvode Putnika 20/6, 34000, Kragujevac, RS 

(57) Pronalazak predstavlja integrisano rešenje na bazi 

umreženih sistema putem globalne mreže Internet (21) za 

prečišćavanje zagađenog vazduha, namenjen za primenu u 

otvorenom prostoru urbane sredine. Rešenje integriše tri 

celine, celinu za praćenje nivoa zagađenja razvrstanog po 

više tipova zagađujućih materija, koja obuhvata senzore (24) 

i servise podataka (23), celinu za izvršavanje akcije 

prečišćavanja, koja obuhvata umrežene stanice (25), (26), 

(27), (28), (29) i (30) i celinu koja se odnosi na inteligenciju, 

koja analizira zagađenje, donosi odluku o višeciljno 

optimalnoj akciji prečišćavanja ili premeštanja vazduha, 

odnosno, upravlja celokupnim sistemom na optimalan način, 

a obuhvata servere (22). Sistem može da radi u 

poluautomatskom ili automatskom režimu, pri čemu svi 

delovi sistema podržavaju automatizaciji, a sistem čak i u 

poluautomatskom režimu, ima visok stepen automatizacije, a 

angažovanje čoveka je svedeno na izbor odluke, potencijalnu 

promenu parametara rada sistema i pokretanje intervencije 

održavanja delova sistema. 
  

 

(54) SYSTEM FOR REDUCING AIR POLLUTION IN 

THE OPEN SPACE OF THE URBAN ENVIRONMENT 

AND THE PROCEDURE OF OPTIMAL SYSTEM 

MANAGEMENT 

 

(57) The invention presents integral solution based on 

networked systems by the global network Internet (21), 

where the invention is for purification of polluted air, 

and it is intended for application in outdoor urban areas. 

The solution integrates three entities, the entity for air 

pollution monitoring, for various pollutants, which 

comprises sensors (24) and data services (23), the entity 

for air purification action, which comprises networked 

stations (25), (26), (27), (28), (29), and (30), and the 

intelligence entity, which analyses purification, makes 

decisions regarding multi-objective optimal air 

purification or relocation action, i.e. optimally controls 

the whole system, where the entity comprises servers 

(22). The system can operate in semi-automatic or in 

automatic mode, while all the system components 

support automatic concept of operation, and the system 

even in semi-automatic mode operates at high 

automatization level, such that the human role is reduced 

to the decision choice, potential change of the system 

operation parameters and the initialization of the 

subsystem components maintenance. 
 

(51)  B23C 3/20 (2006.01)

 B23C 3/10 (2006.01)

 B23Q 1/25 (2006.01)

 B23Q 15/00 (2006.01)

 B23Q 33/00 (2006.01)

 B23Q 35/00 (2006.01)

 B26D 5/06 (2006.01)

 B44B 3/00 (2006.01)

 G05B 19/40 (2006.01) 

(11) 2021/0971 A1 

(21) P-2021/0971 (22) 30.07.2021. 

(54) MAŠINA ZA GLODANJE RELJEFNIH 

POVRŠINA 

(71) TOPALOV, Milenko, Aradački atar bb,  

23000, Zrenjanin, RS 

(72) TOPALOV, Milenko, Aradački atar bb,  

23000, Zrenjanin, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Mašina za glodanje reljefnih površina, naročito kod 

kovačkih alata za utiskivanje reljefa pri izradi metalnog 

novca, obavlja glodanje reljefnih površina svojim 

sinhronizovanim okretanjem obratka i pomeranjem alata-

graverskog noža u dve ose, tako da alat izvodi graviranje 

reljefne površine od centra obratka po spiralnom tragu 
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prema periferiji, pri čemu je kretanje alata - graverskog 

noža kontrolisano kretanjem valjkaste poluge (7) na kojoj 

se nalazi alat — graverski nož (5). Na noseću konstrukciju 

mašine montirana su tri mehanička sklopa koja 

obezbeđuju kretanje vrha alata — graverskog noža (5) i 

obratka (6.5) u tri ose uz pomoć koračnih motora (16), 

(19) i (6.2) koji posredstvom centralne upravljačke 

jedinice, a u zavisnosti od CAD modela, započinju obradu 

obratka u srazmeri određenoj položajem obradnog motora 

(4) na sklopu (9) valjkaste poluge (7). Dve lineame ose su 

ose u pravcu kojih se kreću elementi koordinatnog 

postolja (X i Z ose) koje vrše kretanje slobodno pokretnog 

kraja valjkaste poluge (7), a kako je za nju fiksiran 

obradni motor (4) one kontrolišu kretanje obradnog alata 

— graverskog noža (5), dok se obrtnom osom kontroliše 

položaj obratka (6) (C osa). 

  

 
 

(54) MACHINE FOR MILLING RELIEF SURFACES 

 

(57) The machine for milling relief surfaces, especially 

for forging tools for embossing relief in the production 

of metal coins, performs milling of relief surfaces by its 

synchronized rotation of the workpiece and movement of 

the tool-engraving knife in two axes, so that the tool 

performs the engraving of the relief surface from the 

center of the workpiece along a spiral track towards 

periphery, whereby the movement of the tool - engraving 

knife is controlled by the movement of the cylindrical 

lever (7) on which the tool - engraving knife (5) is 

located. Three mechanical assemblies are mounted on 

the supporting structure of the machine that ensure the 

movement of the tip of the tool — the engraving knife 

(5) and the workpiece (6.5) in three axes with the help of 

step motors (16), (19) and (6.2) which, through the 

central control unit, and in depending on the CAD 

model, begin processing the workpiece in the proportion 

determined by the position of the machining motor (4) 

on the assembly (9) of the cylindrical lever (7). The two 

linear axes are axes in the direction of which the 

elements of the coordinate stand (X and Z axes) move, 

which move the freely movable end of the cylindrical 

lever (7), and as the machining motor (4) is fixed to it, 

they control the movement of the machining tool — the 

engraving knife (5), while the rotary axis controls the 

position of the workpiece (6) (C axis). 
 

(51)  B31B 50/00 (2017.01)

 B26D 5/02 (2006.01)

 B26D 5/20 (2006.01)

 B26D 7/26 (2006.01)

 B31B 50/14 (2017.01)

 B31B 50/20 (2017.01)

 B31B 50/25 (2017.01) 

(11) 2021/0940 A1 

(21) P-2021/0940 (22) 26.07.2021. 

(54) SKLOPOVI I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

KUTIJA I ULOŽAKA OD VALOVITE LEPENKE  

(71) KOČOVIĆ, Dejan, Cerska br. 8,  

32300, Gornji Milanovac, RS 

(72) KOČOVIĆ, Dejan, Cerska br. 8,  

32300, Gornji Milanovac, RS  

(57) Sklopovi i postupak za proizvodnju kutija i uložaka od 

valovite lepenke, uopšteno posmatrano spadaju u oblast 

grafičke industrije, a bliže posmatrano u segment proizvodnje 

kartonske ambalaže, transportnih i pojedinačnih kutija od 

valovite lepenke. Tehnički problem kod postojećeg tipa 

mašina za izradu kutija od valovite lepenke i osnovni 

nedostatak jeste što svaki tabak valovite lepenke mora 

određeni broj puta da krene i stane da bi se izvršile operacije 

šlicanja i poprečnog bigovanja. Novost pronalaska se ogleda 

u kostrukcionom rešenju sklopova i postupku rada, gde se 

obezbeđuje neprekidno kretanje tabaka od valovite lepenke u 

samom procesu mašinske izrade kutija. Navedeno se 

obezbeđuje sklopovima koji u sebi sadrže univerzalne 

rotacione štancne koje se koriste za različite dimenzije i 

tipove kartonskih kutija po FEFCO standaru. Rotacione 

štancne (7, 16) se u određenom trenutku pokreću i vrše 

operacije poprečnog bigovanja i šlicanja i u trenutku tih 

operacija imaju sihronizovanu brzinu sa konstantnom 

brzinom tabaka valovite lepenke. 
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(54) ASSEMBLIES AND PROCESS FOR PRODUCTION 

OF CORRUGATED BOARD BOXES AND DIVIDERS   

 

(57) Assemblies and process for production of corrugated 

board boxes and dividers generally belong to the field of the 

graphic industry, and more closely to the segment 

of  production of cardboard packaging, transport and individual 

boxes made of corrugated board. Technical problem with the 

existing type of machines for the production of corrugated 

board boxes and the main drawback is that each carrugated 

board sheet has to move and stop a certain number of times in 

order to perform the operations of slitting and transverse 

creasing. The novelty of the invention is reflected in the 

construction solution of the assemblies and the work process, 

where continuous movement of corrugated board sheets is 

ensured in the very process of machine manufacturing of 

boxes. The above is provided by assemblies that contain 

universal rotary die-cutters  used for different dimensions and 

types of cardboard boxes according to the FEFCO standard. 

The rotary die-cutters  (7, 16) are started at a certain moment and 

carry out transverse creasing and slitting operations, and at the 

moment of these operations they have a speed synchronized 

with the constant speed of the corrugated board sheet. 
 

(51)  F03C 1/00 (2006.01)

 F03B 7/00 (2006.01)

 F03B 13/00 (2006.01) 

(11) 2021/0894 A1 

(21) P-2021/0894 (22) 15.07.2021. 

(54) ENERGETSKI BLOK ZA POKRETANJE 

PLOVILA NA STRUJU 

(71) EQUITEOX OPERATIONS DOO BEOGRAD, 

Hercegovačka 14 IX/6, BW kula A, 11000, Beograd, RS 

(72) SOVILJ, Milan, Vajara Đoke Jovanovića 20, 

11000, Beograd, RS 

(74) SOVILJ, Milan, Vojvode Stepe 270/21, 11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na energetski blok koga čine mini 

protočna električna centrala koju pokreće kretanje vode u 

rekama, akumulatorska jedinica dovoljne snage i elektro 

motori za stvaranje potiska u vodi za pokretanje plovila. 

Prema zvaničnim podacima brzine kretanje vode na plovnim 

rekama zavisno od vodostaja od 30 do 70 metara u minuti, 

što je uz određene intervencije dovoljno za pokretanje mini 

protočne centrale za dobijanje struje, a to je osnovni 

preduslov za funkcionisanje energetskog bloka u celini. 

  

 

(54) ENERGY BLOCK FOR STARTING 

ELECTRICAL VESSEL  
 

(57) The invention relates to an energy block consisting of a mini 

flow-through power plant that drives the movement of water in 

rivers, a battery unit of sufficient power and electric motors to 

create thrust in the water to propel the vessel. According to official 

data, the speed of movement of water on navigable rivers depends 

on the water level from 30 to 70 meters per minute, which with 

certain interventions is enough to start a mini-flow power station 

for obtaining electricity, which is a basic prerequisite for the 

functioning of the energy block as a whole. 
 

(51)  F24F 8/99 (2021.01)

 B01D 46/12 (2006.01)

 B01D 46/56 (2022.01)

 B01D 46/62 (2022.01)

 F24F 1/022 (2019.01)

 F24F 3/16 (2021.01)

 F24F 8/108 (2021.01)

 F24F 8/158 (2021.01)

 F24F 13/28 (2006.01) 

(11) 2021/0872 A1 

(21) P-2021/0872 (22) 09.07.2021. 

(54) PREČISTAČ VAZDUHA 

(71) KARAFILOVSKI, Igor, Železnička 13, 26213 , Crepaja, 

RS; JELIČIĆ, Igor, Žarkovačka 25, 11000, Beograd, RS 

(72) KARAFILOVSKI, Igor, Železnička 13, 26213 , Crepaja, 

RS; JELIČIĆ, Igor, Žarkovačka 25, 11000, Beograd, RS 

(74) ŠUNDERIĆ, Bojan, Terazije 29, 11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na prečistač vazduha, koji 

obuhvata pneumatski cilindar (1) sa gornjom osnovicom (15) 

i donjom osnovicom (16), klipnjačom (8) i klipom (9). 

Klipnjača (8) je povezana sa hidrauličnim cilindrom (7), koji 

pokreće klipnjaču (8). Na gornjoj osnovici (15) postavljeni 

su: cev (3) za usis vazduha, filter (6) i hidrauličnim cilindrom 

(7). Prečistač vazduha obuhvata dve vertikalne cevi (4), pri 

čemu je jedna cev (4) povezana sa izlazom cevi (3) za usis 

vazduha i donjom osnovicom (16), a druga cev (4) je 

povezana sa donjom osnovicom (16) i ulazom u filter (6). 
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(54) AIR PURIFIER 

 

(57) The invention relates to an air purifier, which 

includes a pneumatic cylinder (1) with an upper base 

(15) and a lower base (16), a piston rod (8) and a piston 

(9). The piston rod (8) is connected to the hydraulic 

cylinder (7), which drives the piston rod (8). On the 

upper base (15) are placed: pipe (3) for air intake, filter 

(6) and hydraulic cylinder (7). The air cleaner includes 

two vertical pipes (4), where one pipe (4) is connected to 

the outlet of the pipe (3) for air intake and the lower base 

(16), and the other pipe (4) is connected to the lower 

base (16) and intake of the filter (6). 
 

(51)  G06F 30/00 (2020.01)

 G06F 30/18 (2020.01)

 G06F 113/04 (2020.01) 

(11) 2021/0907 A1 

(21) P-2021/0907 (22) 16.07.2021. 

(54) SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE 

ELEKTROVODOVA POWER PATH 

(71) POWER PATH DOO NOVI SAD, Braće Ribnikar 

63A, 21000, Novi Sad, RS 

(72) DRAGIĆ, Petar, Doža Đerđa  59/1,  

21000, Novi Sad, RS 

(57) Pronalazak je iz oblasti informacionih tehnologija i 

predstavlja softversko rešenje za projektovanje 

prenosnih i distributivnih elektro mreža. Pronalazak je 

primenljiv za izradu projekata odnosno tehničke 

dokumentacije elektrovodova jer daje grafički i 

proračunski uvid u projektovanu mrežu sa elementima 

stubova, izolatora i provodnika a pored toga uporedno sa 

dobijenim 2D grafičkim prikazima kreiraju se i virtuelni 

3D modeli u koje se zapisuju podaci prema BIM 

metodologiji projektovanja i celokupnog životnog 

ciklusa objekta. 

 

(54) POWER LINE DESIGN SOFTWARE POWER 

PATH 

 

(57) The invention is in the field of information 

technology and is a software solution for design of 

transmission and distribution power lines. The invention 

is applicable for creation of power line projects or 

technical documentation because it provides graphical 

and calculation insight into designed power lines with 

elements of supports, insulators and conductors and in 

addition, in parallel with obtained 2D graphical 

representations, virtual 3D models are created in which 

information are written according to the BIM 

methodology and the entire life cycle of the object. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  A61N 5/00 (2006.01)

 A61N 1/00 (2006.01)

 A61N 2/00 (2006.01) 

(21) P-2022/0678 

(13) A3 

 

(51)  A61N 5/00 (2006.01)

 A61N 1/00 (2006.01)

 A61N 2/00 (2006.01) 

(21) P-2022/0679 

(13) A3 

 

(51)  G06F 3/00 (2006.01) (21) P-2022/0401 

(13) A3 
 

 



 

 

 

 

А 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

12 ЗИС / RS / IPO 

 

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2020/1299 промењена је у EQUITEOX 

OPERATIONS DOO BEOGRAD, Hercegovačka 14 

IX/6, BW kula A, 11000, Beograd - Savski venac, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/0894 промењена је у EQUITEOX 

OPERATIONS DOO BEOGRAD, Hercegovačka 14 

IX/6, BW kula A, 11000, Beograd, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/1570 промењена је у REGENTS OF THE 

UNIVERSITY OF MINNESOTA, Suite 600 McNamara 

Alumni Ctr. 200 Oak Street SE, MN 55455, Minneapolis 

, USandREGENXBIO Inc., 9804 Medical Center Drive, 

MD 20850, Rockville, US; 

 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву патента број П-2022/0629 извршен 

је пренос на HYDROLYZER DOO, Stevana Filipovića 

100G, 11250, Beograd, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01B 29/04 (2006.01) (11) 63811 B1 

(21) P-2022/1116 (22) 04.07.2016. 

(30) FR  10.07.2015.  1556600 

(96) 04.07.2016.   16177807.1 

(97) 07.09.2022.   EP3114916 B   2022/36   FR 

(54) GUMA ZA OTVARANJE BRAZDE 

FURROW-OPENING TIRE 

(73) OTICO, 20 rue Gabriel Garnier - Les Praillons, 

77650 Chalmaison, FR 

(72) PHELY, Olivier, 86 rue Grande, 77520 THENISY, FR 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A01B 39/08 (2006.01)

 A01B 39/16 (2006.01)

 A01B 61/04 (2006.01)

 A01B 63/02 (2006.01)

 F16F 1/00 (2006.01) 

(11) 63826 B1 

(21) P-2022/1156 (22) 19.04.2021. 

(30) HU  21.05.2020.  2000167 

(96) 19.04.2021.   21169159.7 

(97) 21.09.2022.   EP3912443 B   2022/38   EN 

(54) ROTACIONA MOTIKA SA POGONOM PO 

ZEMLJI ZA OBRADU TLA IZMEĐU BILJAKA 

SOIL-DRIVEN ROTARY HOE FOR TILLAGE OF 

PLANT SPACINGS 

(73) VADKERT-AGROTECHNIKA KFT., Kiss E. utca 

57., 6230 Soltvadkert, HU 

(72) NAGY, Gábor, , Soltvadkert, HU 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 43/56 (2006.01)

 A01N 25/00 (2006.01)

 A01N 43/36 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 63815 B1 

(21) P-2022/1146 (22) 31.07.2013. 

(30) US  06.08.2012.  201261680031 P 

(86) WO 31.07.2013.   PCT/EP2013/066082 

(87) WO 13.02.2014.   WO 2014/023628 

(96) 31.07.2013.   13745385.8 

(97) 05.10.2022.   EP2879497 B   2022/40   EN 

(54) POSTUPAK ZA BORBU PROTIV SINDROMA 

IZNENADNE SMRTI SOJE KORISTEĆI 

SUPSTITUISANE PIRAZOLAMIDE 

METHOD OF COMBATTING SOYBEAN SUDDEN 

DEATH SYNDROME USING SUBSTITUTED 

PYRAZOLAMIDES 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

 

 

(72) OLAYA-HUERTAS, Gilberto, Syngenta Crop 

Protection Inc. 7145 58th Avenue, Vero Beach, FL 

32967, US; SWART, Gina, Mercia, Syngenta Crop 

Protection AG Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, CH 

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

(51)  A61B 10/00 (2006.01)

 A61B 5/15 (2006.01)

 A61B 5/155 (2006.01)

 A63H 27/10 (2006.01)

 B65B 3/00 (2006.01) 

(11) 63861 B1 

(21) P-2022/1181 (22) 10.03.2015. 

(30) US  07.02.2014.  201461937083 P 

US  20.02.2014.  201461942193 P 

US  22.09.2014.  201414492487 

(96) 10.03.2015.   20180804.5 

(97) 07.12.2022.   EP3763296 B   2022/49   EN 

(54) UREĐAJ, SISTEM I POSTUPAK ZA 

PUNJENJE POSUDA FLUIDIMA 

APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR 

FILLING CONTAINERS WITH FLUIDS 

(73) TINNUS ENTERPRISES, LLC, 3429 18th Street, 

Plano, TX 75074, US 

(72) MALONE, Joshua, Tinnus Enterprises, LLC, 3429 

18th Street, Plano, TX 75074, US 

(74) ŠUNDERIĆ, Bojan, Terazije 29, 11000 Beograd 
 

(51)  A61B 10/02 (2006.01) (11) 63833 B1 

(21) P-2022/1171 (22) 28.07.2016. 

(30) IT  31.07.2015.  UB20152694 

(86) WO 28.07.2016.   PCT/IB2016/054498 

(87) WO 09.02.2017.   WO 2017/021826 

(96) 28.07.2016.   16766605.6 

(97) 19.10.2022.   EP3328288 B   2022/42   EN 

(54) AUTOMATSKI PIŠTOLJ ZA BIOPSIJU 

AUTOMATIC BIOPSY GUN 

(73) MUSICCO, Pietro, Via B. Marini 16, 25123 

Brescia, IT; MUSICCO, Cecilia, Via B. Marini 16, 

25123 Brescia, IT 

(72) RAMORINO, Giorgio, c/o ITL S.r.l., Via Branze 

45, 25123 Brescia, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61C 19/06 (2006.01)

 A61F 7/10 (2006.01)

 A61F 7/12 (2006.01) 

(11) 63852 B1 

(21) P-2022/1096 (22) 04.04.2017. 

(30) US  04.04.2016.  201662317786 P 

US  17.02.2017.  201762460195 P 

(86) WO 04.04.2017.   PCT/US2017/025870 
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(87) WO 12.10.2017.   WO 2017/176697 

(96) 04.04.2017.   17718660.8 

(97) 07.09.2022.   EP3439578 B   2022/36   EN 

(54) USNIK ZA HLAĐENJE ORALNOG TKIVA 

PACIJENTA TOKOM LEČENJA 

HEMOTERAPIJOM 

MOUTH PIECE FOR COOLING OF ORAL TISSUE 

OF A PATIENT DURING CHEMOTHERAPY 

TREATMENT 

(73) CHEMOMOUTHPIECE, LLC, 10 Railroad 

Avenue, Closter, NJ 07624, US 

(72) YOSKOWITZ, David, Bllomsbury,, NJ 08804, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61F 5/455 (2006.01)

 A61F 5/44 (2006.01) 
(11) 63825 B1 

(21) P-2022/1154 (22) 02.06.2017. 

(30) ES  10.06.2016.  201630767 U 

(86) WO 02.06.2017.   PCT/ES2017/070402 

(87) WO 14.12.2017.   WO 2017/212094 

(96) 02.06.2017.   17809780.4 

(97) 21.09.2022.   EP3470026 B   2022/38   EN 

(54) HIGIJENSKI UREĐAJ ZA SAKUPLJANJE 

MENSTRUALNE TEČNOSTI 

HYGIENIC DEVICE FOR THE COLLECTION OF 

MENSTRUAL FLOW 

(73) ECAREYOU INNOVATION, S.L., Crta. De Sant 

Cugat a Rubi nº 63 A, Pta. 2º 5ª, 08191 RUBÍ, ES 

(72) GARRIGA I RODO, Joan, Crta. De Sant Cugat a 

Rubi nº 63 APta. 2º 5ª, 08191 RUBÍ, ES 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 8/04 (2006.01)

 A61K 8/43 (2006.01)

 A61K 8/60 (2006.01)

 A61Q 11/00 (2006.01) 

(11) 63853 B1 

(21) P-2022/1098 (22) 27.02.2020. 

(30) IT  01.03.2019.  201900003009 

(86) WO 27.02.2020.   PCT/EP2020/055199 

(87) WO 10.09.2020.   WO 2020/178148 

(96) 27.02.2020.   20711798.7 

(97) 07.09.2022.   EP3930663 B   2022/36   EN 

(54) PROIZVOD ZA NEGU USTA 

ORAL CARE PRODUCT 

(73) CURASEPT A.D.S. S.P.A., Via Parini, 19/A, 21047 

Saronno (VA), IT 

(72) BOIOCCHI, Lorenzo, Emiliano, Via Giacinto 

Bruzzesi, 27, 20146 Milano, IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 31/135 (2006.01)

 A61P 21/00 (2006.01)

 A61P 21/02 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 25/04 (2006.01)

 A61P 25/20 (2006.01)

 A61P 25/22 (2006.01)

 A61P 25/24 (2006.01) 

(11) 63822 B1 

(21) P-2022/1005 (22) 14.06.2013. 

(30) US  15.06.2012.  201261660593 P 

US  03.07.2012.  201261667774 P 

US  12.11.2012.  201261725402 P 

US  15.03.2013.  201361792900 P 

(86) WO 14.06.2013.   PCT/US2013/046023 

(87) WO 19.12.2013.   WO 2013/188847 

(96) 14.06.2013.   13804115.7 

(97) 03.08.2022.   EP2861223 B   2022/31   EN 

(54) KOMPOZICIJE I POSTUPCI ZA 

TRANSMUKOZNU APSORPCIJU 

COMPOSITIONS AND METHODS FOR 

TRANSMUCOSAL ABSORPTION 

(73) TONIX PHARMA HOLDINGS LIMITED, 

Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton 

HM 10, BM 

(72) BRITTAIN, Harry, 10 Charles Road, Milford, New 

Jersey 08848, US; LEDERMAN, Seth, Tonix 

Pharmaceuticals, Inc., 509 Madison Avenue - Suite 306, 

New York, NY 10022, US; REINER, Giorgio, Via 

Rusconi 24, 22100 Como, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/69 (2006.01) 
(11) 63830 B1 

(21) P-2022/1124 (22) 21.07.2016. 

(30) EP  22.07.2015.  15002164 

(86) WO 21.07.2016.   PCT/EP2016/067416 

(87) WO 26.01.2017.   WO 2017/013209 

(96) 21.07.2016.   16742280.7 

(97) 28.09.2022.   EP3324936 B   2022/39   DE 

(54) PROCES ZA DOBIJANJE RASTVORA 

ESTRA BORTEZOMIBA 

PROCESS FOR THE PREPARATION OF A 

BORTEZOMIB ESTER SOLUTION 

(73) STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2-18, 

61118 Bad Vilbel, DE 

(72) SCHRIDDE, Edgar, Eibenstrasse 7C, 30855 

Langenhagen, DE 

(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ DOO, Makedonska 32, 

11000 Beograd 
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(51)  A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/05 (2006.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61K 47/36 (2006.01)

 A61M 1/28 (2006.01)

 A61P 13/12 (2006.01) 

(11) 63867 B1 

(21) P-2022/1188 (22) 19.07.2016. 

(30) EP  20.07.2015.  15177541 

(86) WO 19.07.2016.   PCT/EP2016/067188 

(87) WO 26.01.2017.   WO 2017/013121 

(96) 19.07.2016.   16741615.5 

(97) 19.10.2022.   EP3324935 B   2022/42   EN 

(54) VODENI RASTVOR KOJI SADRŽI 

STILBENOID 

AQUEOUS SOLUTION COMPRISING A 

STILBENOID 

(73) OPTERION HEALTH AG, Spichermatt 7,  

6365 Kehrsiten, CH 

(72) GRENTZMANN, Guido, Gussau 37,  

22359 Hamburg, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/13 (2006.01)

 A61K 31/165 (2006.01)

 A61K 31/166 (2006.01)

 A61K 31/198 (2006.01)

 A61K 31/428 (2006.01)

 A61K 31/4745 (2006.01)

 A61K 45/06 (2006.01)

 A61P 25/28 (2006.01) 

(11) 63859 B1 

(21) P-2022/1189 (22) 29.05.2015. 

(30) GB  30.05.2014.  201409662 

(96) 29.05.2015.   21180847.2 

(97) 09.11.2022.   EP3903774 B   2022/45   EN 

(54) N,N-BIS-2-MERKAPTOETIL IZOFTALAMID 

ZA LEČENJE NEURODEGENERATIVNIH 

BOLESTI 

N,N-BIS-2-MERCAPTOETHYL ISOPHTHALAMIDE 

FOR THE TREATMENT OF 

NEURODEGENERATIVE DISEASES 

(73) EMERAMED LIMITED, Trinity House, Charleston 

Road, Ranelagh, Dublin 6, IE 

(72) HALEY, Boyd, Eugene, , Nicholasville, 40356, US; 

KLINGBERG, Ragnar, Axel, Theodor, , 115 35 

Stockholm, SE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/137 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61P 27/14 (2006.01) 

(11) 63866 B1 

(21) P-2023/0003 (22) 06.02.2019. 

(30) US  06.02.2018.  201815890131 

US  14.06.2018.  201862685049 P 

US  21.09.2018.  201862734550 P 

US  21.12.2018.  201862784057 P 

(86) WO 06.02.2019.   PCT/US2019/016918 

(87) WO 15.08.2019.   WO 2019/157099 

(96) 06.02.2019.   19751807.9 

(97) 26.10.2022.   EP3678649 B   2022/43   EN 

(54) INTRANAZALNE FORMULACIJE 

EPINEFRINA I POSTUPCI ZA LEČENJE 

BOLESTI 

INTRANASAL EPINEPHRINE FORMULATIONS 

AND METHODS FOR THE TREATMENT OF 

DISEASE 

(73) AEGIS THERAPEUTICS, LLC, 3430 Carmel 

Mountain Road, Suite 300, San Diego, CA 92121, US; 

ARS PHARMACEUTICALS INC., 11682 El Camino 

Real, Suite 120, San Diego, CA 92130, US 

(72) LOWENTHAL, Richard, 8195 Run of the Knolls 

Ct., San Diego, California 92127, US; MAGGIO, 

Edward, T., 3430 Carmel Mountain Road, Suite 300, 

San Diego, California 92121, US; BELL, Robert, G., 

8195 Run of the Knolls Ct., San Diego, California 

92127, US; SHAH, Pratik, 8195 Run of the Knolls Ct., 

San Diego, California 92127, US 

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

(51)  A61K 31/437 (2006.01)

 A61P 1/00 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01) 

(11) 63837 B1 

(21) P-2022/1070 (22) 11.11.2016. 

(30) US  13.11.2015.  201562255041 P 

(86) WO 11.11.2016.   PCT/US2016/061676 

(87) WO 18.05.2017.   WO 2017/083756 

(96) 11.11.2016.   16865156.0 

(97) 28.09.2022.   EP3373931 B   2022/39   EN 

(54) HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA ZA 

LEČENJE BOLESTI 

HETEROCYCLIC COMPOUNDS FOR THE 

TREATMENT OF DISEASE 

(73) OPPILAN PHARMA LTD., St. John's Innovation 

Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, GB 

(72) MOHAN, Raju, 3125 Caminito Ricardo, Encinitas, 

California 92024, US; NUSS, John, 3414 Corte Brezo, 

Carlsbad, CA 92009, US; HARRIS, Jason, 3332 Corte 

Verso, Carlsbad, CA 92009, US 

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

(51)  A61K 31/454 (2006.01)

 A61K 31/573 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63832 B1 

(21) P-2022/1127 (22) 09.04.2018. 

(30) US  13.04.2017.  201762485164 P 

(86) WO 09.04.2018.   PCT/US2018/026661 

(87) WO 18.10.2018.   WO 2018/191141 

(96) 09.04.2018.   18720895.4 

(97) 12.10.2022.   EP3609497 B   2022/41   EN 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

16 ЗИС / RS / IPO 

 

(54) NIRAPARIB, ABIRATERON ACETAT I 

PREDNIZON ZA LEČENJE RAKA PROSTATE 

NIRAPARIB, ABIRATERONE ACETATE AND 

PREDNISONE FOR TREATING PROSTATE CANCER 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(72) YU, Margaret, K., 10990 Wilshire Blvd., Suite 300, 

Los Angeles, California 90024, US; SNYDER, Linda, 

Anne, 1400 McKean Road, Spring House,  

Pennsylvania 19477, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A61K 35/747 (2015.01)

 A61K 8/64 (2006.01)

 A61K 8/99 (2017.01)

 A61P 1/02 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 31/10 (2006.01)

 A61P 43/00 (2006.01)

 A61Q 11/00 (2006.01) 

(11) 63856 B1 

(21) P-2022/1179 (22) 04.07.2014. 

(30) US  05.07.2013.  201361843158 P 

(86) WO 04.07.2014.   PCT/CA2014/050642 

(87) WO 08.01.2015.   WO 2015/000082 

(96) 04.07.2014.   14819893.0 

(97) 05.10.2022.   EP3016667 B   2022/40   EN 

(54) PROBIOTIČKI SOJEVI BAKTERIJA ZA 

PREVENCIJU I LEČENJE BOLESTI U USNOJ 

DUPLJI 

PROBIOTIC BACTERIAL STRAINS FOR THE 

PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASES IN 

THE ORAL CAVITY 

(73) STELLAR BIOME INC., 700 Collip Circle, Suite 

120, London, ON N6G 4X8, CA 

(72) YUDINA, Natalia, 84 Paperbirch Cres., London, 

Ontario N6G 1L7, CA; SEFEROVIC, Maxim, Daniel, 

566 Piccadilly St. Apt. 2, London, Ontario N5Y 3G8, CA 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 38/13 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/127 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 37/06 (2006.01) 

(11) 63847 B1 

(21) P-2022/1172 (22) 03.12.2019. 

(30) EP  04.12.2018.  18210255 

(86) WO 03.12.2019.   PCT/EP2019/083470 

(87) WO 11.06.2020.   WO 2020/115032 

(96) 03.12.2019.   19813329.0 

(97) 12.10.2022.   EP3890767 B   2022/41   EN 

(54) INHALACIONE KOMPOZICIJE ZA 

UPOTREBU U LEČENJU PLUĆNIH BOLESTI 

 INHALABLE COMPOSITIONS FOR USE IN THE 

TREATMENT OF PULMONARY DISEASES 

(73) BREATH THERAPEUTICS GMBH, Aldringenstr. 

4, 80639 München, DE 

(72) DENK, Oliver, Nördliche Seestrasse 35, 82541 

Muensing, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 38/18 (2006.01)

 C07K 14/71 (2006.01)

 C12N 5/00 (2006.01)

 C12N 15/62 (2006.01)

 C12N 15/86 (2006.01) 

(11) 63820 B1 

(21) P-2022/1155 (22) 13.03.2014. 

(30) US  13.03.2013.  201361780914 P 

(86) WO 13.03.2014.   PCT/US2014/026872 

(87) WO 02.10.2014.   WO 2014/160507 

(96) 13.03.2014.   14722439.8 

(97) 21.09.2022.   EP2968461 B   2022/38   EN 

(54) FUZIONI PRОТЕINI KОЈI SADRŽE PDGF I 

VЕGF VЕZUЈUĆE DЕLОVE I МЕТОDЕ 

NJIHОVЕ UPОТRЕBЕ 

FUSION PROTEINS COMPRISING PDGF AND 

VEGF BINDING PORTIONS AND METHODS OF 

USING THEREOF 

(73) GENZYME CORPORATION, 50 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US 

(72) PECHAN, Peter, c/o Biogen, Inc., 250 Binney 

Street, Cambridge, MA 02142, US; ARDINGER, 

Jeffery, c/o Sanofi, 55 Corporated Drive, Bridgewater, 

NJ 08807, US; RUBIN, Hillard, 10 Gale Street, Apt.2, 

Northborough, MA 01532, US; WADSWORTH, 

Samuel, 10 Straw Hollow Lane, Shrewsbury, MA 

01545, US; SCARIA, Abraham, c/o Sanofi, 55 

Corporate Drive, Bridgewater, NJ 08807, US 

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

(51)  A61K 38/20 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01) 

(11) 63812 B1 

(21) P-2022/1131 (22) 25.01.2019. 

(30) US  26.01.2018.  201862622704 P 

US  12.07.2018.  201862697372 P 

(86) WO 25.01.2019.   PCT/US2019/015268 

(87) WO 01.08.2019.   WO 2019/148020 

(96) 25.01.2019.   19704966.1 

(97) 12.10.2022.   EP3743088 B   2022/41   EN 

(54) IL-22 FC KOMPOZICIJE I POSTUPCI PRIMENE 

IL-22 FC COMPOSITIONS AND METHODS OF USE 

(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(72) KABAKOFF, Bruce, 1 DNA Way, South San 

Francisco CA 94080-4990, US; WONG MAN SAI, Cecilia, 1 

DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990, US 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

17 

(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,  

11077 Beograd 
 

(51)  A61K 39/04 (2006.01)

 A61K 49/00 (2006.01) 
(11) 63819 B1 

(21) P-2022/1140 (22) 15.11.2016. 

(30) DK  18.11.2015.  201500739 

DK  01.02.2016.  201600064 

(86) WO 15.11.2016.   PCT/DK2016/050366 

(87) WO 26.05.2017.   WO 2017/084671 

(96) 15.11.2016.   16797736.2 

(97) 19.10.2022.   EP3377097 B   2022/42   EN 

(54) TESTIRANJE KOŽE NA TUBERKULOZU 

KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH OSOBA 

SKIN TESTING FOR TUBERCULOSIS IN 

IMMUNOCOMPROMISED PERSONS 

(73) STATENS SERUM INSTITUT, Artillerivej 5, DK-

2300 Copenhagen S, DK 

(72) AGGERBECK, Henrik, Hyldebærvej 7, 2400 

Copenhagen NV, DK; ANDERSEN, Peter Lawætz, 

Sparresholmvej 47, 2700 Brønshøj, DK; RUHWALD, 

Morten, Vesterbrogade 50,3th, 1620 Copenhagen V, DK 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/155 (2006.01)

 A61K 39/245 (2006.01)

 C12N 15/86 (2006.01)

 C12N 15/88 (2006.01) 

(11) 63817 B1 

(21) P-2022/1148 (22) 06.07.2011. 

(30) US  06.07.2010.  36182810 P 

(96) 06.07.2011.   21204155.2 

(97) 12.10.2022.   EP4005592 B   2022/41   EN 

(54) ČESTICE ZA ISPORUKU SLIČNE VIRIONU 

ZA MOLEKULE SAMOREPLICIRAJUĆE RNK 

VIRION-LIKE DELIVERY PARTICLES FOR SELF-

REPLICATING RNA MOLECULES 

(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., Rue 

de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE 

(72) GEALL, Andrew, , Emeryville, CA 94662-8097, 

US; MANDL, Christian, , Emeryville, CA 94662-8097, 

US; O'HAGAN, Derek, , Emeryville, CA 94662-8097, 

US; SINGH, Manmohan, , Emeryville,  

CA 94662-8097, US 

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

(51)  A61K 39/39 (2006.01)

 A61K 9/127 (2006.01) 
(11) 63816 B1 

(21) P-2022/1147 (22) 31.08.2011. 

(30) US  31.08.2010.  37882610 P 

(96) 31.08.2011.   22174931.0 

(97) 07.12.2022.   EP4066856 B   2022/49   EN 

(54) PEGILOVANI LIPOZOMI ZA ISPORUKU 

RNK KOJA KODIRA IMUNOGEN 

PEGYLATED LIPOSOMES FOR DELIVERY OF 

IMMUNOGEN-ENCODING RNA 

(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rue 

de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE 

(72) GEALL, Andrew, , Emeryville, 94662-8097, US; 

VERMA, Ayush, , Emeryville, 94662-8097, US 

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

(51)  A61N 5/06 (2006.01) (11) 63834 B1 

(21) P-2022/1105 (22) 14.11.2018. 

(30) US  16.11.2017.  201762586994 P 

US  30.10.2018.  201816175260 

(96) 14.11.2018.   18206354.5 

(97) 12.10.2022.   EP3511051 B   2022/41   EN 

(54) UREĐAJI ZA NEGU KOŽE 

SKINCARE DEVICES 

(73) SEDIC, Filip, 75 South Wanping Road, Room 

1711-1720, 200032 Shanghai, CN 

(72) SEDIC, Filip, 75 South Wanping Road, Room 

1711-1720, 200032 Shanghai, CN 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A63C 17/02 (2006.01)

 A43B 5/00 (2006.01)

 A63C 17/20 (2006.01)

 A63C 17/22 (2006.01) 

(11) 63851 B1 

(21) P-2020/1126 (22) 18.09.2020. 

(43) 31.03.2022. 

(54) KOTURALJKE - PATIKE SA DVA PARA 

ODVOJIVIH TOČKOVA 

ROLLER SKATES - SNEAKERS WITH TWO PAIRS 

OF DEATACHABLE WHEELS 

(73) BANJAC, Vladimir, Koste Racina 24/3,  

11000 Beograd, RS 

(72) BANJAC, Vladimir, Koste Racina 24/3,  

11000 Beograd, RS 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B01D 67/00 (2006.01)

 B01D 69/14 (2006.01)

 C08F 214/18 (2006.01)

 C08J 5/22 (2006.01) 

(11) 63864 B1 

(21) P-2022/1177 (22) 13.06.2017. 

(30) EP  14.06.2016.  16305721 

(86) WO 13.06.2017.   PCT/EP2017/064446 

(87) WO 21.12.2017.   WO 2017/216184 

(96) 13.06.2017.   17729144.0 

(97) 05.10.2022.   EP3469641 B   2022/40   EN 

(54) MEMBRANA OD FLUOROPOLIMERA ZA 

ELEKTROHEMIJSKE UREĐAJE 

FLUOROPOLYMER MEMBRANE FOR 

ELECTROCHEMICAL DEVICES 

(73) SOLVAY SA, Rue de Ransbeek, 310, 1120 

Bruxelles, BE; COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, 25, 

Rue Leblanc, Bâtiment "Le Ponant D", 75015 Paris, FR 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

18 ЗИС / RS / IPO 

 

(72) HAMON, Christine, Via Riccardo Zandonai, 15, 

20021 Bollate (MI), IT; ABUSLEME, Julio, A., Via 

Bergamo 5, 21047 Saronno (Varese), IT; BRAIDA, 

Marc-David, 28 Rue de Lutèce, 94360 Bry-sur-Marne, 

FR; ROUAULT, Hélène, 246 Rue Saint Exupéry, 38420 

Le Versoud, FR; MOURZAGH, Djamel, 52A Chemin 

du Vinay, 38360 Sassenage, FR; BESNARD, Gaëlle, 18 

Rue Félix Esclangon, 38000 Grenoble, FR; TOMASI, 

Daniel, 7 Place Perquelin, 38119 Villard Saint 

Christophe, FR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B07B 1/00 (2006.01) (11) 63805 B1 

(21) P-2022/1137 (22) 06.05.2019. 

(30) FI  08.05.2018.  20180063 

(86) WO 06.05.2019.   PCT/FI2019/050349 

(87) WO 14.11.2019.   WO 2019/215387 

(96) 06.05.2019.   19723836.3 

(97) 19.10.2022.   EP3790668 B   2022/42   EN 

(54) TELO MOBILNOG SITA I MOBILNO 

POSTROJENJE ZA PRERADU MINERALNOG 

MATERIJALA, SA NOGAMA NOSAČA 

MOBILE SCREEN BODY AND MOBILE MINERAL 

MATERIAL PROCESSING PLANT WITH SUPPORT 

LEGS 

(73) METSO OUTOTEC FINLAND OY, Lokomonkatu 

3, 33900 Tampere, FI 

(72) KYKYRI, Tommi, c/o Metso Minerals, Inc., 

Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI; SALO, Lasse, c/o 

Metso Minerals, Inc., Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  B21F 1/02 (2006.01)

 B21D 3/05 (2006.01) 
(11) 63831 B1 

(21) P-2022/1169 (22) 21.10.2019. 

(96) 21.10.2019.   19204346.1 

(97) 30.11.2022.   EP3812060 B   2022/48   DE 

(54) UREĐAJ ZA ISPRAVLJANJE KABLOVA 

DEVICE FOR STRAIGHTENING CABLES 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,  

6036 Dierikon, CH 

(72) VIVIROLI, Stefan, Schiltmatthalde 25, 6048 Horw, 

CH; DELLA TORRE, Marco, Edisriederstrasse 61,  

6072 Sachseln, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B22C 3/00 (2006.01)

 B22D 13/10 (2006.01) 
(11) 63804 B1 

(21) P-2022/1136 (22) 28.11.2019. 

(30) FR  29.11.2018.  1872082 

(86) WO 28.11.2019.   PCT/NO2019/050261 

(87) WO 04.06.2020.   WO 2020/111948 

(96) 28.11.2019.   19823827.1 

(97) 12.10.2022.   EP3887077 B   2022/41   EN 

(54) KALUPNI PRAH I KALUPNI PREMAZ 

MOULD POWDER AND MOULD COATING 

(73) ELKEM ASA, Drammensveien 169, 

0277 Oslo, NO 

(72) GUILLEMIN, François, 83 rue Leroux, 55500 

Ligny en Barrois, FR; TOUMI, Mourad, La Combe, 

38530 Saint Maximin, FR 

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

(51)  B24C 7/00 (2006.01)

 B24C 5/02 (2006.01) 
(11) 63840 B1 

(21) P-2022/1043 (22) 12.03.2019. 

(30) CZ  13.03.2018.  2018124 

(96) 12.03.2019.   19162187.9 

(97) 31.08.2022.   EP3539721 B   2022/35   EN 

(54) ABRAZIVNA GLAVA SA VIŠE MLAZNICA 

MULTI-JET ABRASIVE HEAD 

(73) PTV, SPOL. S.R.O., Ceskoslovenske armady 23, 

253 01 Hostivice, CZ; USTAV GEONIKY AV CR, 

V.V.I., Studentska 1768, 70800 Ostrava-Poruba, CZ 

(72) MESTÁNEK, Jirí, Sochánova 1129/7, 16300 Praha 

6 -  Repy, CZ; RÍHA, Zdenek, Prokofjevova 327/3, 

62300 Brno - Kohoutovice, CZ 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  B26F 1/38 (2006.01)

 B26D 1/00 (2006.01)

 B29C 43/02 (2006.01)

 B29C 43/46 (2006.01)

 B29C 51/00 (2006.01)

 B29C 51/10 (2006.01)

 B29C 51/44 (2006.01)

 B29K 1/00 (2006.01)

 B29L 31/28 (2006.01)

 B31B 50/59 (2017.01)

 B31D 5/02 (2017.01)

 D21F 9/00 (2006.01)

 D21J 5/00 (2006.01) 

(11) 63846 B1 

(21) P-2022/1168 (22) 14.05.2020. 

(30) SE  16.05.2019.  1950584 

(86) WO 14.05.2020.   PCT/EP2020/063482 

(87) WO 19.11.2020.   WO 2020/229608 

(96) 14.05.2020.   20726387.2 

(97) 05.10.2022.   EP3969659 B   2022/40   EN 

(54) POSTUPAK PROIZVODNJE PROIZVODA 

OD CELULOZE I SISTEM KALUPA ZA 

ROTACIONO OBLIKOVANJE 

A METHOD FOR PRODUCING CELLULOSE 

PRODUCTS AND A ROTARY FORMING MOULD 

SYSTEM 

(73) PULPAC AB, Amalia Jönssons gata 16,  

21 31 Västra Frölunda, SE 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

19 

(72) HÖGBLOM, Olle, Engdahlsgatan 4b, 412 59 

Göteborg, SE; LARSSON, Ove, Fullriggaregatan 10b, 

426 74 Västra Frölunda, SE; LARSSON, Linus, 

Chalmersgatan 19b, 411 35 Göteborg, SE; GUIDOTTI, 

Edward, Anneholmsgatan 10, 412 67 Göteborg, SE 

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

(51)  B29B 17/02 (2006.01)

 C08J 11/08 (2006.01) 
(11) 63850 B1 

(21) P-2022/1180 (22) 24.08.2017. 

(30) AU  25.08.2016.  2016903391 

(86) WO 24.08.2017.   PCT/AU2017/050896 

(87) WO 01.03.2018.   WO 2018/035565 

(96) 24.08.2017.   17842451.1 

(97) 28.09.2022.   EP3504037 B   2022/39   EN 

(54) RAZDVAJANJE POLIMERA OD 

KOMPOZITNIH STRUKTURA 

SEPARATING POLYMER FROM COMPOSITE 

STRUCTURES 

(73) PVC SEPARATION HOLDINGS PTY LTD., 112 

Aspect Parade, Alfredton VIC 3350, AU 

(72) COLLINS, Dennis, Martin, 112 Aspect Parade, 

Alfredton, Victoria 3350, AU 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B61F 1/06 (2006.01)

 B61F 1/10 (2006.01) 
(11) 63842 B1 

(21) P-2022/1160 (22) 25.12.2017. 

(30) CN  02.06.2017.  201710409019 

(86) WO 25.12.2017.   PCT/CN2017/118290 

(87) WO 06.12.2018.   WO 2018/218941 

(96) 25.12.2017.   17912173.6 

(97) 02.11.2022.   EP3632766 B   2022/44   EN 

(54) KONSTRUKCIJA KRAJNJEG DELA 

KAROSERIJE VOZOVA ZA VIŠE JEDINICA SA 

ŠARKOM 

END PORTION STRUCTURE OF HINGED 

MULTIPLE UNIT TRAIN BODY CHASSIS 

(73) CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD, 

Tianxin High-Tech Park, Shifeng District, Zhuzhou, 

Hunan 412001, CN 

(72) SU, Yongzhang, Tianxin High-Tech Park Shifeng 

District, Zhuzhou Hunan 412001, CN; WANG, 

Zhaohua, Tianxin High-Tech Park Shifeng District, 

Zhuzhou Hunan 412001, CN; LI, Tao, Tianxin High-

Tech Park Shifeng District, Zhuzhou Hunan 412001, 

CN; SU, Ke, Tianxin High-Tech Park Shifeng District, 

Zhuzhou Hunan 412001, CN; ZHANG, Haibo, R&D 

Center of CRRC Zhuzhou Locomotive Co, Ltd.1, 

Tianxin Road Shifeng District,  

Zhuzhou Hunan 412001, CN 

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

11000 Beograd 
 

(51)  B61L 27/00 (2006.01)

 B61L 23/00 (2006.01)

 B61L 27/04 (2006.01) 

(11) 63808 B1 

(21) P-2022/1122 (22) 15.03.2019. 

(30) CN  06.06.2018.  201810575896 

(86) WO 15.03.2019.   PCT/CN2019/078247 

(87) WO 12.12.2019.   WO 2019/233153 

(96) 15.03.2019.   19815797.6 

(97) 21.09.2022.   EP3747728 B   2022/38   EN 

(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA 

KRETANJE VOZA ZASNOVAN NA SARADNJI 

VOZILA 

VEHICLE COOPERATION-BASED TRAIN 

MOVEMENT AUTHORIZATION METHOD 

(73) CASCO SIGNAL CO., LTD., Room C/D, 27th 

Floor, Kaixuanmen Building, No. 428, Tianmuzhong 

Rd, Jing'an District, Shanghai 200071, CN 

(72) XIA, Tingkai, No. 428, Tianmuzhong Rd. Jing'an 

District, Shanghai 200071, CN; CHEN, Xiang, No. 428, 

Tianmuzhong Rd., Jing'an District, Shanghai 200071, 

CN; CUI, Ke, No. 428, Tianmuzhong Rd. Jing'an 

District, Shanghai 200071, CN; LV, Xinjun, No. 428, 

Tianmuzhong Rd. Jing'an District, Shanghai 200071, CN 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B65B 61/12 (2006.01)

 B65B 11/06 (2006.01)

 B65B 57/06 (2006.01)

 B65B 57/14 (2006.01)

 B65B 59/00 (2006.01)

 B65B 59/02 (2006.01)

 B65H 35/08 (2006.01)

 B65H 35/10 (2006.01) 

(11) 63814 B1 

(21) P-2022/1145 (22) 13.07.2020. 

(30) IT  19.07.2019.  201900012426 

(86) WO 13.07.2020.   PCT/IB2020/056566 

(87) WO 28.01.2021.   WO 2021/014269 

(96) 13.07.2020.   20736239.3 

(97) 28.09.2022.   EP3969379 B   2022/39   EN 

(54) UREĐAJ ZA DOPREMANJE FILMA ZA 

PAKOVANJE PROIZVODA 

DEVICE FOR FEEDING FILM FOR PACKAGING 

PRODUCTS 

(73) T.M.C. S.P.A., Via I Maggio 3, 40023 Castel 

Guelfo (Bologna), IT 

(72) CALAMOSCA, Andrea, Via Luxembourg 40/B, 

40026 Imola (Bologna), IT; ROSSI, William, Via Padre 

Marella 4, 40016 San Giorgio di Piano (Bologna), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B65G 1/137 (2006.01) (11) 63862 B1 

(21) P-2022/1111 (22) 09.08.2017. 

(30) DE  09.08.2016.  102016114730 

DE  23.08.2016.  102016115656 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

20 ЗИС / RS / IPO 

 

(86) WO 09.08.2017.   PCT/EP2017/070236 

(87) WO 15.02.2018.   WO 2018/029271 

(96) 09.08.2017.   17749727.8 

(97) 14.09.2022.   EP3497041 B   2022/37   DE 

(54) POSTUPAK KOMISIONIRANJA MEŠOVITIH 

PROIZVODA NA CILJNOJ PALETI 

METHOD FOR PICKING MIXED PRODUCTS ON A 

TARGET PALLET 

(73) FELLNER, Herbert, Spinnereiinsel 12, 83059 

Kolbermoor, DE; BRANDMÜLLER, Ludwig, 

Auerbachweg 28, 83026 Rosenheim, DE 

(72) FELLNER, Herbert, Spinnereiinsel 12, 83059 

Kolbermoor, DE; BRANDMÜLLER, Ludwig, 

Auerbachweg 28, 83026 Rosenheim, DE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B65G 5/00 (2006.01)

 E02D 29/00 (2006.01)

 E21B 33/10 (2006.01)

 E21B 41/00 (2006.01)

 E21D 11/00 (2006.01)

 E21D 11/14 (2006.01)

 E21D 11/38 (2006.01)

 E21D 13/00 (2006.01)

 E21F 17/16 (2006.01)

 F16L 1/028 (2006.01)

 F17C 1/00 (2006.01) 

(11) 63835 B1 

(21) P-2022/1117 (22) 17.07.2013. 

(30) US  17.07.2012.  201261672355 P 

US  23.07.2012.  201261674510 P 

(96) 17.07.2013.   18155648.1 

(97) 07.09.2022.   EP3398883 B   2022/36   EN 

(54) SKLADIŠTE GASA U TUNELU 

TUNNELED GAS STORAGE 

(73) TECTONA LTD., Airgate-Center, Thurgauerstrasse 

40, 8050 Zurich, CH 

(72) RAM, Yosef, 19 Israel Galili Street, 4704186 

Ramat Ha 'Sharon, IL 

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

11070 Beograd 
 

(51)  B66C 1/66 (2006.01)

 B65D 90/00 (2006.01) 
(11) 63827 B1 

(21) P-2022/1157 (22) 06.02.2015. 

(30) ES  27.02.2014.  201400172 

(86) WO 06.02.2015.   PCT/ES2015/000019 

(87) WO 03.09.2015.   WO 2015/128517 

(96) 06.02.2015.   15755710.9 

(97) 19.10.2022.   EP3112308 B   2022/42   EN 

(54) ELASTIČNA PERAJA ZA ELEMENTE ZA 

SPREZANJE SA KONTEJNERIMA 

ELASTIC FINS FOR CONTAINER COUPLING ELEMENTS 

(73) INDUSTRIA ALGECIREÑA DE MECANIZADO 

Y REPARACIONES, S.L., Pol. industrial Cortijo Real, 

C/ Los Amigos n° 7, Algeciras, 11206  Algeciras, Cádiz, ES 

(72) ILLANA MARTOS, Antonio, Departamento de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería, Civil, Escuela 

Politécnica Superior de Algeciras, Avda. Ramon Puyol 

s/n, Algeciras, 11202 Cádiz, ES; BLANCO SALAS, 

José Maria, Pol. ind. Cortijo Real, C/ Los Amigos No 7, 

11206 Algeciras, Cádiz, ES 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 261/08 (2006.01)

 A61K 31/42 (2006.01)

 A61P 1/00 (2006.01)

 A61P 3/00 (2006.01) 

(11) 63854 B1 

(21) P-2022/1101 (22) 17.07.2019. 

(30) IT  17.07.2018.  201800007265 

(86) WO 17.07.2019.   PCT/IB2019/056114 

(87) WO 23.01.2020.   WO 2020/016801 

(96) 17.07.2019.   19769877.2 

(97) 14.09.2022.   EP3823960 B   2022/37   EN 

(54) IZOKSAZOL KAO AGONISTI FXR 

RECEPTORA 

ISOXAZOLE AS FXR RECEPTOR AGONISTS 

(73) BAR PHARMACEUTICALS SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA, Via Gramsci, 88/A, 

42124 Reggio Nell'Emilia (RE), IT 

(72) ZAMPELLA, Angela, Via Luigia Sanfelice, 71, 

80127 Napoli, IT; FIORUCCI, Stefano, Via Assisi, 70, 

06100 Perugia, IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/4427 (2006.01)

 A61K 31/497 (2006.01)

 A61P 3/00 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01) 

(11) 63849 B1 

(21) P-2022/1178 (22) 01.12.2017. 

(30) US  16.12.2016.  201662435533 P 

(86) WO 01.12.2017.   PCT/IB2017/057577 

(87) WO 21.06.2018.   WO 2018/109607 

(96) 01.12.2017.   17817174.0 

(97) 23.11.2022.   EP3555064 B   2022/47   EN 

(54) AGONISTI GLP-1 RECEPTORA I NJIHOVA 

UPOTREBA 

GLP-1 RECEPTOR AGONISTS AND USES 

THEREOF 

(73) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 

 NY 10017, US 

(72) ASPNES, Gary, Erik, 160 Clinton Street, 

Hopkinton, MA 01748, US; BAGLEY, Scott, W., 16 

Riverbend Drive, Mystic, CT 06355, US; CURTO, John, 

M., 11 Grove Avenue, Mystic, CT06355, US; 

DOWLING, Matthew, S., 1 Pyrus Court, Old Lyme, CT 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

21 

06371, US; EDMONDS, David, James, 428 

Massachusetts Avenue Apt. 6, Arlington, MA 02474, 

US; FLANAGAN, Mark, E., 10 Queen Eleanor Drive, 

Gales Ferry, CT 06335, US; FUTATSUGI, Kentaro, 10 

Faxon Avenue Apt. 808, Quincy, MA 02169, US; 

GRIFFITH, David, A., 55 Maple Avenue, Sudbury, MA 

01776, US; HUARD, Kim, 34 Thatcher Street, Medford, 

MA 02155, US; INGLE, Gajendra, 195 Michelle Lane 

Apt. 102, Groton, CT 06340, US; JIAO, Wenhua, 151 

Beckwith Drive, Salem, CT 06420, US; LIMBERAKIS, 

Chris, 37 River Crest Drive, Pawcatuck, CT 06379, US; 

MATHIOWETZ, Alan, M., 4 Miller Avenue, Quaker 

Hill, CT 06375, US; PIOTROWSKI, David, W., 19 

Beacon Hill Drive, Waterford, CT 06385, US; 

RUGGERI, Roger, B., 53 Twin Lakes Drive, Waterford, 

CT 06385, US 

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

(51)  C07D 471/04 (2006.01) (11) 63813 B1 

(21) P-2022/1144 (22) 01.06.2017. 

(30) US  01.06.2016.  201662344170 P 

US  07.11.2016.  201662418657 P 

(86) WO 01.06.2017.   PCT/US2017/035411 

(87) WO 07.12.2017.   WO 2017/210407 

(96) 01.06.2017.   17729694.4 

(97) 21.09.2022.   EP3464285 B   2022/38   EN 

(54) POSTUPAK PRIPREME N-(5-(3-(7-(3-

FLUOROFENIL)-3H-IMIDAZO[4,5-C]PIRIDIN-2-

IL)-1H-INDAZOL-5-IL)PIRIDIN-3-IL)-3-

METILBUTANAMIDA 

PROCESS FOR PREPARING N-(5-(3-(7-(3-

FLUOROPHENYL)-3H-IMIDAZO[4,5-C]PYRIDIN-2-

YL)-1H-INDAZOL-5-YL)PYRIDIN-3-YL)-3-

METHYLBUTANAMIDE 

(73) BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US 

(72) KC, Sunil Kumar, 10504 Clasico Court, San Diego 

CA 92127, US 

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

(51)  C07D 471/04 (2006.01)

 A61K 31/4375 (2006.01)

 A61P 9/06 (2006.01) 

(11) 63841 B1 

(21) P-2022/1152 (22) 19.10.2017. 

(30) US  21.10.2016.  201662410930 P 

WO  21.10.2016.  PCT/CN2016/102928 

US  26.10.2016.  201662413292 P 

(86) WO 19.10.2017.   PCT/IB2017/056515 

(87) WO 26.04.2018.   WO 2018/073788 

(96) 19.10.2017.   17801105.2 

(97) 05.10.2022.   EP3529251 B   2022/40   EN 

(54) DERIVATI NAFTIRIDINONA I NJIHOVA 

UPOTREBA U LEČENJU ARITMIJE 

NAPHTHYRIDINONE DERIVATIVES AND THEIR 

USE IN THE TREATMENT OF ARRHYTHMIA 

 

(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

(72) BARBE, Guillaume, 583 Pleasant Street, Milton 

MA 02186, US; BEBERNITZ, Gregory Raymond, 799 

Bartlett Carry Road, Tupper Lake NY 12986, US; 

GENG, Sicong, Shanghai Novartis Trading Ltd. 4218 

Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai 

201203, CN; GULGEZE EFTHYMIOU, Hatice Belgin, 

Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 250 

Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02139, US; 

LIAO, Lv, Shanghai Novartis Trading Ltd. 4218 Jinke 

Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai 

201203, CN; MA, Fupeng, Novartis Institutes for 

BioMedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, 

Cambridge MA 02139, US; MO, Ruowei, Novartis 

Institutes for BioMedical Research Inc. 250 

Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02139, US; 

PARKER, David Thomas, 25 Crestwood Road, 

Windham NH 03087, US; PENG, Yunshan, Novartis 

Institutes for Biomedical Research Inc. 250 

Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02139, US; 

PEUKERT, Stefan, Novartis Institutes for Biomedical 

Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge 

MA 02139, US; YAMADA, Ken, Novartis Institutes for 

Biomedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, 

Cambridge MA 02139, US; YASOSHIMA, Kayo, 

Novartis Institutes for Biomedical Research Inc. 250 

Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02139, US; 

SMITH, Nichola, Novartis Institutes for Biomedical 

Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, 

MA 02139, US 

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

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 9/00 (2006.01)

 A61P 9/10 (2006.01)

 A61P 9/14 (2006.01) 

(11) 63806 B1 

(21) P-2022/1138 (22) 09.01.2019. 

(30) WO  10.01.2018.  PCT/EP2018/050598 

(86) WO 09.01.2019.   PCT/EP2019/050372 

(87) WO 18.07.2019.   WO 2019/137927 

(96) 09.01.2019.   19700269.4 

(97) 16.11.2022.   EP3737684 B   2022/46   EN 

(54) DERIVATI 2,4,6,7-TETRAHIDRO-

PIRAZOLO[4,3-D]PIRIMIDIN-5-ONA I SRODNA 

JEDINJENJA KAO MODULATORI C5A 

RECEPTORA ZA LEČENJE VASKULITISA I 

INFLAMATORNIH BOLESTI 

2,4,6,7-TETRAHYDRO-PYRAZOLO[4,3-

D]PYRIMIDIN-5-ONE DERIVATIVES AND 

RELATED COMPOUNDS AS C5A RECEPTOR 

MODULATORS FOR TREATING VASCULITIS AND 

INFLAMMATORY DISEASES 

(73) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD, 

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH 

 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

22 ЗИС / RS / IPO 

 

(72) FROIDEVAUX, Sylvie, c/o Idorsia 

Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91,  

4123 Allschwil, CH; HUBLER, Francis, c/o Idorsia 

Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91,  

4123 Allschwil, CH; MURPHY, Mark, c/o Idorsia 

Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91,  

4123 Allschwil, CH; RENNEBERG, Dorte, c/o Idorsia 

Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91,  

4123 Allschwil, CH; STAMM, Simon, c/o Idorsia 

Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91,  

4123 Allschwil, CH 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/5025 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01) 

(11) 63829 B1 

(21) P-2022/1161 (22) 23.01.2015. 

(30) US  24.01.2014.  201461931506 P 

US  11.09.2014.  201462049326 P 

US  22.01.2015.  201562106301 P 

(96) 23.01.2015.   19169041.1 

(97) 21.09.2022.   EP3572416 B   2022/38   EN 

(54) DIARIL MAKROCIKLIČNA JEDINJENJA 

KAO MODULATORI PROTEIN KINAZA 

DIARYL MACROCYCLES AS MODULATORS OF 

PROTEIN KINASES 

(73) TURNING POINT THERAPEUTICS, INC., 10628 

Science Center Drive, Suite 200, San Diego,  

CA 92121, US 

(72) CUI, Jingrong Jean, Turning Point Therapeutics, 

Inc., 10628 Science Center Drive, Suite 200, San Diego, 

CA 92121, US; LI, Yishan, Turning Point Therapeutics, 

Inc., 10628 Science Center Drive, Suite 200, San Diego, 

CA 92121, US; ROGERS, Evan W., Turning Point 

Therapeutics, Inc., 10628 Science Center Drive, Suite 

200, San Diego, CA 92121, US; ZHAI, Dayong, Turning 

Point Therapeutics, Inc., 10628 Science Center Drive, 

Suite 200, San Diego, CA 92121, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 491/052 (2006.01)

 A61K 31/436 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63809 B1 

(21) P-2022/1142 (22) 11.07.2019. 

(30) US  12.07.2018.  201862697100 P 

(86) WO 11.07.2019.   PCT/US2019/041334 

(87) WO 16.01.2020.   WO 2020/014435 

(96) 11.07.2019.   19745925.8 

(97) 23.11.2022.   EP3820873 B   2022/47   EN 

(54) SELEKTIVNI DEGRADATORI 

ESTROGENSKIH RECEPTORA 

SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR DEGRADERS 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) BASTIAN, Jolie Anne, c/o ELI LILLY AND 

COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 

46206-6288, US; COHEN, Jeffrey Daniel, c/o ELI 

LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, 

Indiana 46206-6288, US; RUBIO, Almudena, c/o ELI 

LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, 

Indiana 46206-6288, US; SALL, Daniel Jon, c/o ELI 

LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, 

Indiana 46206-6288, US; MCMAHON, Jennifer Anne, 

c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, 

Indianapolis, Indiana 46206-6288, US 

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

(51)  C07K 14/755 (2006.01)

 A61K 38/00 (2006.01)

 A61K 38/37 (2006.01)

 A61P 7/00 (2006.01)

 A61P 7/02 (2006.01)

 A61P 7/04 (2006.01) 

(11) 63870 B1 

(21) P-2023/0012 (22) 11.07.2012. 

(30) US  15.02.2012.  201261599400 P 

(96) 11.07.2012.   19165518.2 

(97) 19.10.2022.   EP3564260 B   2022/42   EN 

(54) SASTAVI FAKTORA VIII I POSTUPCI ZA 

PRAVLJENJE I UPOTREBU ISTIH 

FACTOR VIII COMPOSITIONS AND METHODS OF 

MAKING AND USING SAME 

(73) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 

Second Avenue, Waltham, MA 02451, US 

(72) SCHELLENBERGER, Volker, 914 Moreno 

Avenue, Palo Alto, CA 94303, US; CHANG, Pei-yun, 

2395 Sharon Road, Menlo Park, CA 94025, US; 

VARFAJ, Fatbardha, 127 Wilson Way, Larkspur, CA 

94939, US; DING, Sheng, 362 Chesapeake Avenue, 

Foster City, CA 94404, US; SILVERMAN, Joshua, 829 

Dartshire Way, Sunnyvale, CA 94087, US; WANG, 

Chia-wei, 652 Barto Street, Santa Clara,CA 95051, US; 

SPINK, Benjamin, 379 Northam Avenue, San Carlos, 

CA 94070, US; STEMMER, Willem, P., 108 Kathy 

Court, Los Gatos, CA 95051, US; GEETHING, Nathan, 

2009 Garzoni Place, Santa Clara, CA 95054, US; 

KULMAN, John, 88 Creeley Road, Belmont, MA 

02478, US; LIU, Tongyao, 53 Buckman Drive, 

Lexington, MI 02421, US; TOBY, Garabet, G., 9 School 

Hill Lane, North Reading, MA 01864, US; JIANG, 

Haiyan, 3 Bayberry Lane, Belmont, MA 02478, US; 

PETERS,Robert, 53 Parkinson Street, Needham, MA 

02492, US; WANG, Deping, 2336 Meadow Lane, 

Furlong, PA 18925, US; MEI, Baisong, 353 Woodward 

Street, Waban, MA 02468, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

23 

(51)  C07K 14/79 (2006.01)

 A61K 38/00 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 C07K 14/705 (2006.01) 

(11) 63818 B1 

(21) P-2022/1129 (22) 15.02.2018. 

(30) US  17.02.2017.  201762460692 P 

US  10.08.2017.  201762543658 P 

US  08.11.2017.  201762583314 P 

(86) WO 15.02.2018.   PCT/US2018/018371 

(87) WO 23.08.2018.   WO 2018/152326 

(96) 15.02.2018.   18708025.4 

(97) 05.10.2022.   EP3583120 B   2022/40   EN 

(54) KONSTRUISANI POLIPEPTIDI ZA 

VEZIVANJE ZA RECEPTOR TRANSFERINA 

ENGINEERED TRANSFERRIN RECEPTOR 

BINDING POLYPEPTIDES 

(73) DENALI THERAPEUTICS INC., 161 Oyster Point 

Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US 

(72) CHEN, Xiaocheng, c/o Denali Therapeutics Inc., 

161 Oyster Point Blvd., South San Francisco California 

94080, US; DENNIS, Mark S., c/o Denali Therapeutics 

Inc., 161 Oyster Point Blvd., South San Francisco 

California 94080, US; KARIOLIS, Mihalis, c/o Denali 

Therapeutics Inc., 161 Oyster Point Blvd., South San 

Francisco California 94080, US; SILVERMAN, Adam 

P., c/o Denali Therapeutics Inc., 161 Oyster Point Blvd., 

South San Francisco California 94080, US; 

SRIVASTAVA, Ankita, c/o Denali Therapeutics Inc., 

161 Oyster Point Blvd., South San Francisco California 

94080, US; WATTS, Ryan J., c/o Denali Therapeutics 

Inc., 161 Oyster Point Blvd., South San Francisco 

California 94080, US; WELLS, Robert C., c/o Denali 

Therapeutics Inc., 161 Oyster Point Blvd., South San 

Francisco California 94080, US; ZUCHERO, Joy Yu, 

c/o Denali Therapeutics Inc., 161 OysterPoint Blvd., 

South San Francisco California 94080, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07K 16/28 (2006.01)

 A61K 31/5365 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 A61P 31/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07K 16/32 (2006.01) 

(11) 63865 B1 

(21) P-2023/0002 (22) 24.04.2019. 

(30) US  15.10.2018.  201862745914 P 

(86) WO 24.04.2019.   PCT/US2019/028953 

(87) WO 23.04.2020.   WO 2020/081119 

(96) 24.04.2019.   19732147.4 

(97) 02.11.2022.   EP3856774 B   2022/44   EN 

(54) POSTUPCI TRETMANA REZIDUALNOG 

RAKA DOJKE SA TRASTUZUMAB 

EMTANZINOM 

METHODS OF TREATING RESIDUAL BREAST 

CANCER WITH TRASTUZUMAB EMTANSINE 

(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(72) SMITT, Melanie, c/o Genentech, Inc., 1 Dna Way, 

South San Francisco, CA 94080, US 

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

(51)  C08G 65/325 (2006.01) (11) 63848 B1 

(21) P-2022/1174 (22) 05.06.2015. 

(30) US  25.06.2014.  201462016839 P 

(96) 05.06.2015.   20195502.8 

(97) 28.09.2022.   EP3766916 B   2022/39   EN 

(54) NOVI LIPIDI I FORMULACIJE LIPIDNIH 

NANOČESTICA ZA ISPORUKU NUKLEINSKIH 

KISELINA 

NOVEL LIPIDS AND LIPID NANOPARTICLE 

FORMULATIONS FOR DELIVERY OF NUCLEIC 

ACIDS 

(73) ACUITAS THERAPEUTICS INC., 6190 Agronomy 

Road, Suite 402 University of British Columbia - KETR, 

Vancouver, British Columbia V6T 1W5, CA 

(72) ANSELL, Steven, M., 201 - 2010 West 8th Avenue, 

Vancouver, British Columbia V6J 1W5, CA; DU, 

Xinyao, 9580 Snowdon Avenue, Richmond, British 

Columbia V7A 2M1, CA 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C08L 23/22 (2006.01)

 C08F 297/04 (2006.01)

 C08L 53/02 (2006.01) 

(11) 63868 B1 

(21) P-2023/0009 (22) 30.05.2018. 

(30) IT  31.05.2017.  201700059763 

(86) WO 30.05.2018.   PCT/IB2018/053829 

(87) WO 06.12.2018.   WO 2018/220538 

(96) 30.05.2018.   18730873.9 

(97) 26.10.2022.   EP3635053 B   2022/43   EN 

(54) BUTADIEN-IZOPREN DIBLOK 

KOPOLIMERI I POSTUPAK ZA NJIHOVU 

PRIPREMU 

BUTADIENE-ISOPRENE DIBLOCK COPOLYMERS 

AND PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF 

(73) VERSALIS S.P.A., Piazza Boldrini, 1, 20097 San 

Donato Milanese (MI), IT 

(72) SOMMAZZI, Anna, Viale Giovanni XXIII 34, I-

28100 Novara, IT; RICCI, Giovanni, Via E. Sartori 11/1, 

I-43126 Parma, IT; MASI, Francesco, Via Galvani 7, I-

26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), IT; LEONE, 

Giuseppe, Via Cesare Saldini 38, I-20133 Milano, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C09D 183/14 (2006.01)

 C08G 77/58 (2006.01) 
(11) 63860 B1 

(21) P-2023/0004 (22) 20.02.2020. 

(96) 20.02.2020.   20305165.1 

(97) 02.11.2022.   EP3868846 B   2022/44   DE 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

24 ЗИС / RS / IPO 

 

(54) UKRASNA I ZAŠTITNA SUPSTANCA 

OBLOGE ZA SUPSTRATE METALA, STAKLA I 

PLASTIKE 

DECORATIVE AND PROTECTIVE COATING 

COMPOSITION FOR METAL, GLASS AND 

PLASTIC SUBSTRATES 

(73) EPG-F, 135 Voie principale, 57450 Henriville, FR 

(72) SCHACKMANN, Billy, , 57600 Forbach, FR 

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

11070 Beograd 
 

(51)  C12N 15/113 (2010.01)

 A61K 31/713 (2006.01) 
(11) 63836 B1 

(21) P-2022/1162 (22) 05.04.2018. 

(30) EP  05.04.2017.  17165129 

GB  05.05.2017.  201707203 

GB  25.05.2017.  201708397 

EP  13.11.2017.  17201352 

(86) WO 05.04.2018.   PCT/EP2018/058766 

(87) WO 11.10.2018.   WO 2018/185241 

(96) 05.04.2018.   18715706.0 

(97) 02.11.2022.   EP3607069 B   2022/44   EN 

(54) PROIZVODI I SASTAVI 

PRODUCTS AND COMPOSITIONS 

(73) SILENCE THERAPEUTICS GMBH, Robert-

Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin, DE 

(72) HAUPTMANN, Judith, c/o Silence Therapeutics 

GmbH Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin, DE; 

SAMARSKY, Dmitry, c/o Silence Therapeutics GmbH 

Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin, DE; 

FRAUENDORF, Christian, Zimbelstr. 67,  

13127 Berlin, DE 

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

(51)  C12N 15/113 (2010.01)

 C07H 21/04 (2006.01) 
(11) 63838 B1 

(21) P-2022/1175 (22) 25.04.2013. 

(30) US  26.04.2012.  201261638952 P 

US  09.07.2012.  201261669249 P 

US  07.12.2012.  201261734573 P 

US  15.03.2013.  201313837129 

(86) WO 25.04.2013.   PCT/US2013/038218 

(87) WO 31.10.2013.   WO 2013/163430 

(96) 25.04.2013.   13782531.1 

(97) 28.09.2022.   EP2841443 B   2022/39   EN 

(54) KOMPOZICIJE SERPINC1 IRNK I 

POSTUPCI ZA NJIHOVU UPOTREBU 

SERPINC1 IRNA COMPOSITIONS AND METHODS 

OF USE THEREOF 

(73) GENZYME CORPORATION, 50 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US 

(72) AKINC, Akin, 300 Third Street, 3rd Floor, 

Cambridge, MA 02142, US; SEHGAL, Alfica, 300 

Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US; 

TOUDJARSKA, Ivanka, 300 Third Street, 3rd Floor, 

Cambridge, MA 02142, US; FOSTER, Donald, 300 

Third Street, Cambridge, MA 02142, US; MILSTEIN, 

Stuart, 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 

02142, US; BETTENCOURT, Brian, 300 Third Street, 

3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US; MAIER, Martin, 

300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US; 

CHARISSE, Klaus, 300 Third Street, 3rd Floor, 

Cambridge, MA 02142, US; KUCHIMANCHI, 

Satyanarayana, 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, 

MA 02142, US; RAJEEV, Kallanthottathil, G., 300 

Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US; 

MANOHARAN, Muthiah, 300 Third Street, 3rd Floor, 

Cambridge, MA 02142, US 

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

(51)  C22B 3/08 (2006.01)

 C22B 3/00 (2006.01)

 C22B 15/00 (2006.01)

 C22B 47/00 (2006.01) 

(11) 63803 B1 

(21) P-2022/1132 (22) 10.12.2019. 

(30) EP  21.12.2018.  18215028 

(86) WO 10.12.2019.   PCT/EP2019/084306 

(87) WO 25.06.2020.   WO 2020/126632 

(96) 10.12.2019.   19813877.8 

(97) 12.10.2022.   EP3899070 B   2022/41   EN 

(54) PROCES IZDVAJANJA METALA IZ 

POLIMETALNIH NODULA 

PROCESS FOR THE RECOVERY OF METALS 

FROM POLYMETALLIC NODULES 

(73) UMICORE, Rue du Marais 31, 1000 Brussels, BE 

(72) DANIELS, Michel, Watertorenstraat 33, 2250 Olen, 

BE; SCOYER, Jean, Watertorenstraat 33, 2250 Olen, 

BE; BALTES, Michael, Watertorenstraat 33, 2250 Olen, 

BE; NEVEN, Margot, Watertorenstraat 33, 2250 Olen, 

BE; LEYSSEN, Jan, Watertorenstraat 33, 2250 Olen, BE 

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

11070 Beograd 
 

(51)  E01B 9/30 (2006.01) (11) 63821 B1 

(21) P-2022/1000 (22) 20.04.2011. 

(30) FR  23.04.2010.  1053124 

(86) WO 20.04.2011.   PCT/FR2011/050903 

(87) WO 27.10.2011.   WO 2011/131905 

(96) 20.04.2011.   11731430.2 

(97) 10.08.2022.   EP2561139 B   2022/32   FR 

(54) SISTEM ZA PRIČVRŠĆIVANJE ŠINA 

POMOĆU ELASTIČNE KOPČE 

RAIL ATTACHMENT SYSTEM WITH ELASTIC 

FASTENER 

(73) PANDROL, ZI rue du Bas-Pré, 59 590 Raismes, FR 

(72) CANDEL, Bruno, 400 rue Jean-Baptiste LEBAS, 

59552 Lambres Lez Douai, FR; HENOCQ, Benjamin, 

38 rue du huit mai 1945, 59370 Mons En Baroeul, FR 

(74) PAVLOVIĆ, Gordana, Majke Jevrosime 53,  

11000 Beograd 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

25 

(51)  E01C 5/00 (2006.01) (11) 63823 B1 

(21) P-2022/1077 (22) 03.07.2015. 

(30) DE  12.07.2014.  102014010411 

(96) 03.07.2015.   15001987.5 

(97) 24.08.2022.   EP2966223 B   2022/34   DE 

(54) KAMEN ZA POPLOČAVANJE KOJI SE 

MEDJUSOBNO UKLAPA I POVRŠINA 

POKRIVENA NJIME 

INTERLOCKING PAVING BLOCK AND PAVING 

LAID WITH SAME 

(73) SCHRÖDER, Detlef, Monheimsallee 75,  

52062 Aachen, DE 

(72) SCHRÖDER, Detlef, Monheimsallee 75,  

52062 Aachen, DE 

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

(51)  E02F 5/10 (2006.01)

 E02F 5/08 (2006.01)

 E02F 5/12 (2006.01)

 E02F 5/14 (2006.01) 

(11) 63824 B1 

(21) P-2022/1123 (22) 18.08.2017. 

(30) AT  08.09.2016.  507972016 

(96) 18.08.2017.   19154966.6 

(97) 28.09.2022.   EP3495566 B   2022/39   DE 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA POLAGANJE 

KABLOVA 

CABLE LAYING DEVICE AND METHOD 

(73) LAYJET MICRO-ROHR 

VERLEGEGESELLSCHAFT M.B.H., Ebersdorf 230, 

8273 Ebersdorf, AT 

(72) DUNST, Wolfgang, Panoramagase 186/1,  

8224 Kaindorf, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  E04B 9/30 (2006.01)

 E04B 9/02 (2006.01)

 E04B 9/04 (2006.01) 

(11) 63855 B1 

(21) P-2022/1149 (22) 17.08.2017. 

(30) FR  24.08.2016.  1657910 

FR  28.12.2016.  1663456 

(86) WO 17.08.2017.   PCT/FR2017/052238 

(87) WO 01.03.2018.   WO 2018/037184 

(96) 17.08.2017.   17768172.3 

(97) 19.10.2022.   EP3504382 B   2022/42   FR 

(54) FIKSIRAJUĆI PROFIL KOJI OMOGUĆAVA 

PROLAZ VAZDUHA I PLAFONSKI SKLOP OD 

KOG SE SASTAVLJA TAKAV PROFIL 

FIXING PROFILE ALLOWING THE AIR PASSAGE 

AND ASSEMBLY OF CEILING COMPRISING SUCH 

A PROFILE 

(73) SCHERRER, Jean-Marc, 19 Rue de l'Anémone, 

68400 Riedisheim, FR; LANG, Damien, 33 rue de 

Belfort, 67100 Strasbourg, FR 

 

 

(72) SCHERRER, Jean-Marc, 19 Rue de l'Anémone, 

68400 Riedisheim, FR; LANG, Damien, 33 rue de 

Belfort, 67100 Strasbourg, FR 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  E04D 13/18 (2018.01)

 F24S 20/67 (2018.01) 
(11) 63844 B1 

(21) P-2022/1165 (22) 20.04.2017. 

(30) HU  20.04.2016.  1600265 

(86) WO 20.04.2017.   PCT/HU2017/000027 

(87) WO 26.10.2017.   WO 2017/182832 

(96) 20.04.2017.   17785517.8 

(97) 28.09.2022.   EP3472531 B   2022/39   EN 

(54) KROVNI SENDVIČ PANELI KOJI SLUŽE 

KAO KOLEKTORI TOPLOTE 

SANDWICH ROOF PANELS TO SERVE AS 

THERMAL COLLECTORS 

(73) BELLAY, Péter, Náday Ferenc utca 12.,  

1119 Budapest, HU 

(72) BELLAY, Péter, Náday Ferenc utca 12.,  

1119 Budapest, HU 

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

11070 Beograd 
 

(51)  F04B 39/00 (2006.01)

 F04B 27/00 (2006.01)

 F04B 27/04 (2006.01)

 F04B 27/053 (2006.01)

 F04B 35/01 (2006.01)

 F16C 7/02 (2006.01) 

(11) 63863 B1 

(21) P-2022/1173 (22) 14.01.2019. 

(30) CN  06.02.2018.  201810151909 

(86) WO 14.01.2019.   PCT/CN2019/000008 

(87) WO 15.08.2019.   WO 2019/153976 

(96) 14.01.2019.   19751339.3 

(97) 05.10.2022.   EP3751138 B   2022/40   EN 

(54) KOMPRESOR KOJI IMA SAVIJENE SPOJNE 

POLUGE 

COMPRESSOR HAVING CURVED CONNECTING 

RODS 

(73) TAN, Yu, No. 2011, Unit 2, Yixin Building, No. 11 

Huabian South Road, Huicheng District, Huizhou, 

Guangdong 516008, CN; TAN, Shiyuan, No. 2011, Unit 

2, Yixin Building, No. 11 Huabian South Road, 

Huicheng District, Huizhou, Guangdong 516008, CN 

(72) TAN, Yu, No. 2011, Unit 2, Yixin Building, No. 11 

Huabian South Road, Huicheng District, Huizhou, 

Guangdong 516008, CN; TAN, Shiyuan, No. 2011, Unit 

2, Yixin Building, No. 11 Huabian South Road, 

Huicheng District, Huizhou, Guangdong 516008, CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 
 

 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

26 ЗИС / RS / IPO 

 

(51)  F22B 21/36 (2006.01)

 F22B 37/22 (2006.01) 
(11) 63858 B1 

(21) P-2022/1082 (22) 22.05.2017. 

(30) DE  25.05.2016.  102016109631 

(96) 22.05.2017.   17172310.9 

(97) 31.08.2022.   EP3252375 B   2022/35   DE 

(54) KOTLARNICA, POSTUPAK ZA RAD 

KOTLARNICE I UPOTREBA KOTLARNICE 

BOILER PLANT, METHOD FOR OPERATING A 

BOILER PLANT AND USE OF A BOILER PLANT 

(73) ERK ECKROHRKESSEL GMBH, Radickestr. 48, 

12489 Berlin, DE 

(72) VISCUSO, Luca, Mahonienweg 34b,  

12437 Berlin, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  F28F 1/32 (2006.01) (11) 63828 B1 

(21) P-2022/1158 (22) 09.07.2020. 

(30) IT  12.07.2019.  201900011568 

(96) 09.07.2020.   20184890.0 

(97) 05.10.2022.   EP3764049 B   2022/40   EN 

(54) REBRO SA POBOLЈŠANOM OTPORNOŠĆU I 

PRIDRUŽENI IZMENJIVAČ TOPLOTE 

FIN WITH IMPROVED RESISTANCE AND 

ASSOCIATED HEAT EXCHANGER 

(73) AIR HEX ALONTE S.R.L., Via Caduti della 

Liberazione, 53, 21040 Uboldo - Varese, IT 

(72) ZAPPAROLI, Paolo, AIR HEX ALONTE S.r.l. Via 

Caduti della Liberazione, 53, 21040 UBOLDO - 

VARESE, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F42B 12/06 (2006.01) (11) 63869 B1 

(21) P-2022/1187 (22) 01.09.2017. 

(30) EP  02.09.2016.  16187018 

(86) WO 01.09.2017.   PCT/EP2017/071973 

(87) WO 08.03.2018.   WO 2018/042000 

(96) 01.09.2017.   17764359.0 

(97) 26.10.2022.   EP3507565 B   2022/43   DE 

(54) METAK SA PENETRATOROM 

PROJECTILE WITH PENETRATOR 

(73) SALTECH AG, Güterstrasse 20, 4658 Däniken, CH 

(72) STADELMANN, Roger, August, Lindenrain 13, 

4629 Fulenbach, CH 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  G01M 3/22 (2006.01) (11) 63845 B1 

(21) P-2022/1167 (22) 25.11.2019. 

(30) US  27.11.2018.  201862771664 P 

(86) WO 25.11.2019.   PCT/US2019/063006 

(87) WO 04.06.2020.   WO 2020/112634 

(96) 25.11.2019.   19824050.9 

(97) 19.10.2022.   EP3877737 B   2022/42   EN 

(54) SISTEM I POSTUPAK TESTIRANJA 

INTEGRITETA ZATVARAČA POSUDA NA 

KRIOGENIM TEMPERATURAMA 

SYSTEM AND METHOD FOR TESTING CLOSURE 

INTEGRITY OF A SEALED CONTAINER AT 

CRYOGENIC TEMPERATURES 

(73) WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC., 

530 Herman O. West Drive, Exton, PA 19341, US 

(72) BRASTEN, Louis, J., 16 Raleigh Drive, 

Downingtown, PA 19335, US; McCAW, James, 22 

Valley Drive, Birdsboro, PA 19508, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  G01N 21/958 (2006.01)

 B60R 25/30 (2013.01)

 B60R 25/34 (2013.01)

 B60S 1/08 (2006.01) 

(11) 63839 B1 

(21) P-2022/1150 (22) 31.01.2018. 

(30) GB  06.02.2017.  201701924 

(86) WO 31.01.2018.   PCT/GB2018/050271 

(87) WO 09.08.2018.   WO 2018/142120 

(96) 31.01.2018.   18704063.9 

(97) 05.10.2022.   EP3577446 B   2022/40   EN 

(54) SISTEMI I POSTUPCI ZA OTKRIVANJE 

OŠTEĆENJA 

SYSTEMS AND METHODS FOR DAMAGE 

DETECTION 

(73) BELRON INTERNATIONAL LIMITED, Milton 

Park, Stroude Road, Egham, Surrey TW20 9EL, GB 

(72) FRANCIS, Kelly, c/o Belron International Limited 

Milton Park Stroude Road, Egham Surrey TW20 9EL, 

GB; DAVIES, Christopher, c/o Belron International 

Limited Milton Park Stroude Road, Egham Surrey 

TW20 9EL, GB 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  G01Q 30/20 (2010.01)

 B82Y 35/00 (2011.01) 

(11) 63843 B1 

(21) P-2022/1164 (22) 06.08.2013. 

(96) 06.08.2013.   13179454.7 

(97) 28.09.2022.   EP2835653 B   2022/39   EN 

(54) DRŽAČ UZORKA ZA MAS 

SAMPLE HOLDER FOR AN AFM 

(73) UNIVERSITÄT BASEL, Petersgraben 35,  

4003 Basel, CH 

(72) LOPARIC, Marko, Bernouillistrasse 4, 

 4056 Basel, CH 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  G06F 8/20 (2018.01)

 G06F 11/30 (2006.01)

 H04M 1/725 (2021.01) 

(11) 63807 B1 

(21) P-2022/1141 (22) 09.05.2018. 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

27 

(96) 09.05.2018.   18171593.9 

(97) 14.09.2022.   EP3567473 B   2022/37   EN 

(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA 

OMOGUĆAVANJE APLIKACIJI DA DETEKTUJE 

SPECIFIČNE OKOLNOSTI 

METHOD AND APPARATUS FOR ENABLING AN 

APPLICATION TO DETECT SPECIFIED 

CIRCUMSTANCES 

(73) FACTUAL INC., 1999 Avenue of the Stars, 4th 

Floor, Los Angeles, CA 90067, US 

(72) GEILFUSS, Bradley, 3560 Hughes Ave Apt 208, 

Los Angeles, CA 90034, US; BLEAKLEY, Chris, 1240 

1/2 South La Jolla, Ave, Los Angeles, CA 90035, US; 

WOLF, Arthur, 1420 S Oakhurst Dr Apt 308, Los 

Angeles, CA 90035, US; GAMBLE, Evan, 1417 North 

Harper Avenue Unit 4, West Hollywood, CA 90046, US; 

HENDERSON, Wesley, 113 Tennyson Ave, Palo Alto, 

CA 94301, US; GUO, Chen, 3968 Inglewood Blvd Apt 

1, Los Angeles, CA 90066, US; YANG, Yajia, 3360 

Sawtelle Blvd Apt 312, Los Angeles, CA 90066, US; 

SHIMANOVSKY, Boris, 2417 Bagley Ave., Los 

Angeles, CA 90034, US 

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

(51)  G06F 21/32 (2013.01)

 G06F 21/34 (2013.01) 
(11) 63801 B1 

(21) P-2022/1120 (22) 15.08.2018. 

(86) WO 15.08.2018.   PCT/DE2018/100712 

(87) WO 20.02.2020.   WO 2020/035097 

(96) 15.08.2018.   18783357.9 

(97) 21.09.2022.   EP3837623 B   2022/38   DE 

(54) POSTUPAK ZA SNIMANJE I NAKNADNO 

GENERISANJE PODATAKA ZA KORISNIKA 

SAMOUSLUŽNOG TERMINALA 

METHOD FOR CAPTURING AND SUBSEQUENTLY 

GENERATING DATA FOR A USER OF A SELF-

SERVICE TERMINAL 

(73) SCHELD, Daniel, Emil-Nolde-Str. 7,  

53113 Bonn, DE 

(72) SCHELD, Daniel, Emil-Nolde-Str. 7,  

53113 Bonn, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  G06F 21/62 (2013.01)

 H04W 12/08 (2021.01) 
(11) 63802 B1 

(21) P-2022/1130 (22) 18.12.2017. 

(30) IT  19.12.2016.  201600127897 

IT  23.06.2017.  201700070573 

(86) WO 18.12.2017.   PCT/IB2017/058056 

(87) WO 28.06.2018.   WO 2018/116124 

(96) 18.12.2017.   17830012.5 

(97) 14.09.2022.   EP3555793 B   2022/37   EN 

(54) POSTUPAK ZA REGULACIJU PRISTUPA 

VEZI ZA PRENOS PODATAKA OD STRANE 

ELEKTRONSKOG UREĐAJA 

METHOD FOR REGULATING ACCESS TO DATA 

CONNECTION BY AN ELECTRONIC DEVICE 

(73) SAINTS GROUP S.R.L., Via Asiago, 14,  

47122 Forli FC, IT 

(72) PINI, Gianluca, Corso Emaldi 17, 48034 Fusignano 

RA, IT; GIORGETTI, Giancarlo, Via Piave 49, 21020 

Cazzago Brabbia VA, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H01B 13/02 (2006.01) (11) 63810 B1 

(21) P-2022/1143 (22) 09.07.2020. 

(30) CN  12.07.2019.  201910629607 

(96) 09.07.2020.   20184921.3 

(97) 28.09.2022.   EP3764374 B   2022/39   EN 

(54) POLUAUTOMATSKI UREĐAJ ZA 

UPREDANJE KABLOVA I POSTUPAK PRENOSA 

HALF-AUTOMATIC CABLE TWISTING 

APPARATUS AND TRANSFER METHOD 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,  

6036 Dierikon, CH 

(72) SENN, Raphael, 325 Tian Yao Qiao Rd., Shanghai, 

Shanghai 200030, CN 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H02K 1/14 (2006.01)

 H02K 3/48 (2006.01)

 H02K 15/02 (2006.01)

 H02K 15/04 (2006.01)

 H02K 29/03 (2006.01) 

(11) 63857 B1 

(21) P-2022/1185 (22) 01.09.2021. 

(30) IT  20.10.2020.  202000024691 

IT  06.05.2021.  202100011564 

IT  06.05.2021.  202100011540 

(86) WO 01.09.2021.   PCT/IB2021/057982 

(87) WO 28.04.2022.   WO 2022/084760 

(96) 01.09.2021.   21778221.8 

(97) 30.11.2022.   EP4010960 B   2022/48   EN 

(54) POSTUPAK I PROCESNA LINIJA ZA 

PROIZVODNJU STATORA ZA 

ELEKTROMOTORE 

METHOD AND PROCESSING LINE FOR 

MANUFACTURING A STATOR FOR ELECTRIC 

MOTORS 

(73) MARSILLI S.P.A., Via per Ripalta Arpina 14, 

26012 Castelleone (CR), IT 

(72) PARATI, Gian, Battista, , 26012 Castelleone (CR), IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/14 (2006.01)

 A61K 31/724 (2006.01)

 A61K 38/26 (2006.01)

 A61P 3/00 (2006.01) 

(11) 59918 B2 

(21) P-2020/0145 (22) 16.02.2016. 

(30) US  17.02.2015.  201562117031 P 

(86) WO 16.02.2016.   PCT/US2016/018003 

(87) WO 25.08.2016.   WO 2016/133863 

(96) 16.02.2016.   16710352.2 

(97) 15.01.2020.   EP3258919 B   2020/03   EN 

(54) NAZALNA PRAŠKASTA FORMULACIJA ZA 

TRETMAN HIPOGLIKEMIJE 

NASAL POWDER FORMULATION FOR 

TREATMENT OF HYPOGLYCEMIA 

(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(72) MANTRIPRAGADA, Sankaram, B., c/o Eli Lilly 

and Company P. O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 

46206-6288, US; PICHE, Claude, A., c/o Eli Lilly and 

Company P. O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-

6288, US; VAN BETSBRUGGE, Jo, Jan, Filip, c/o Eli 

Lilly and Company P. O. Box 6288, Indianapolis, 

Indiana 46206-6288, US 

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

(51)  A61K 38/04 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 C07K 7/00 (2006.01)

 C07K 7/06 (2006.01)

 C07K 7/08 (2006.01) 

(11) 59836 B2 

(21) P-2019/1606 (22) 16.12.2015. 

(30) GB  23.12.2014.  201423016 

US  23.12.2014.  201462096165 P 

GB  21.01.2015.  201501017 

(86) WO 16.12.2015.   PCT/EP2015/080018 

(87) WO 30.06.2016.   WO 2016/102272 

(96) 16.12.2015.   15813809.9 

(97) 25.09.2019.   EP3236985 B   2019/39   EN 

(54) NOVI PEPTIDI I KOMBINACIJA PEPTIDA 

ZA UPOTREBU U IMUNOTERAPIJI PROTIV 

HEPATOCELULARNOG KARCINOMA (HCC) I 

DRUGIH MALIGNIH TUMORA 

NOVEL PEPTIDES AND COMBINATION OF 

PEPTIDES FOR USE IN IMMUNOTHERAPY 

AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

(HCC) AND OTHER CANCERS 

(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-

Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE 

(72) WEINSCHENK, Toni, Im Morgenrain 15, 73773 

Aichwald, DE; MAHR, Andrea, Horemer 17, 72076 

Tübingen, DE; FRITSCHE, Jens, Lärchenweg 11, 72144 

Dusslingen, DE; MÜLLER, Phillip, Obere Karlsstrasse 

14, 34117 Kassel, DE; WIEBE, Anita, Quellenstrasse 

49, 72124 Ruebgarten, DE; MISSEL, Sarah, 

Französische Allee 13, 72072 Tübingen, DE 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  B22D 41/50 (2006.01) (11) 60121 B2 

(21) P-2020/0348 (22) 08.11.2016. 

(30) EP  10.11.2015.  15193977 

(86) WO 08.11.2016.   PCT/EP2016/076917 

(87) WO 18.05.2017.   WO 2017/080972 

(96) 08.11.2016.   16797787.5 

(97) 08.01.2020.   EP3374108 B   2020/02   EN 

(54) MLAZNICA ZA LIVENJE SA PROTOČNIM 

DEFLEKTORIMA 

CASTING NOZZLE COMPRISING FLOW 

DEFLECTORS 

(73) VESUVIUS USA CORPORATION, 1404 Newton 

Drive, Champaign, IL 61822, US 

(72) RICHAUD, Johan, 320A Chemin des Mulets, 

84460 Cheval Blanc, FR; KREIERHOFF, Martin, 

Doornte 21a, 46354 Suedlohn, DE; WARMERS, 

Christian, Stefanstrasse 12, 46414 Rhede, DE 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

29 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.12.2022. - 15.01.2023. године: 

 

Патент број 51044 чији је носилац WARNER-

LAMBERT COMPANY LLC, 235 East 42nd Street, 

New York, NY 10017, US, престао је да важи дана 

11.01.2023. године. 

 

Патент број 51490 чији је носилац MERCK 

SHARP ^ DOHME B.V., Kloosterstraat 6, NL -5349 AB 

Oss, NL, престао је да важи дана 15.01.2023. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.06.2022. - 15.07.2022. године: 

 

Патент број 50795 чији је носилац 

HUCKFELDT & THORLICHEN GMBH & CO., 

Basshorn 11, 25436 Tornesch, DE, престао је да важи 

дана 06.07.2022. године. 

 

Патент број 50852 чији је носилац JHS-

PRIVATSTIFTUNG, Hauptplatz 23, 8600 Bruck a.d. 

Mur, AT, престао је да важи дана 16.06.2022. године. 

 

Патент број 50941 чији је носилац BASF 

AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-Bosch-Strasse, 67056 

Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана 

09.07.2022. године. 

 

Патент број 51496 чији је носилац GEOX 

S.P.A., Via Feltrina Centro 16, I-31044 Montebeluna, 

Località Biadene (Treviso) , IT, престао је да важи 

дана 08.07.2022. године. 

 

Патент број 51572 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Патент број 51942 чији је носилац SEWON 

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

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

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

28.06.2021. године. 

 

Патент број 52114 чији је носилац BASF SE, , 

D-67056 Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана 

05.07.2022. године. 

 

 

Патент број 52216 чији је носилац Eli Lilly and 

Company, , Lilly Corporate Center, , Indianopolis IN 

46285, US, престао је да важи дана 12.07.2022. 

године. 

 

Патент број 52309 чији је носилац SIEMENS 

MOBILITY AUSTRIA GMBH, Siemensstrasse 90, 

1210 Wien, AT, престао је да важи дана 28.06.2022. 

године. 

 

Патент број 52382 чији је носилац 

DRAGICEVIC, Marko, Bunićeva poljana 4, 20000 

Dubrovnik, HR, престао је да важи дана 10.07.2022. 

године. 

 

Патент број 52517 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA NV, Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 27.06.2022. 

године. 

 

Патент број 52611 чији је носилац NEŠIĆ, 

Aleksandar , Bulevar dr. Zorana Đinđića 80, 11070 Novi 

Beograd, RS; RADNOVIĆ, Ivana, Cara Dušana 30, 

11000 Beograd, RS; NEŠIĆ, Dušan, Bulevar dr. Zorana 

Đinđića 88/37, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 27.06.2022. године. 

 

Патент број 52673 чији је носилац SANDOZ 

AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да 

важи дана 26.06.2022. године. 

 

Патент број 52984 чији је носилац ARCUSIN 

S.A., Pol. Ind. Pla d'Urgell, Av. Merlet, 8, 25245 Vila-

Sana, Lleida, ES, престао је да важи дана 22.06.2022. 

године. 

 

Патент број 53510 чији је носилац 

ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA, 

Koste Glavinića 8A, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 13.07.2022. године. 

 

Патент број 53713 чији је носилац SOTIO A.S., 

Jankovcova 1518/2, 170 00 Prague 7, CZ, престао је да 

важи дана 05.07.2022. године. 

 

Патент број 54314 чији је носилац 

INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA 

U BEOGRADU, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 
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Патент број 54844 чији је носилац SINTETICA 

S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, CH, престао је да 

важи дана 28.06.2022. године. 

 

Патент број 55260 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rue de 

l'Institut 89, 1330 Rixensart, BE, престао је да важи 

дана 07.07.2022. године. 

 

Патент број 55313 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., Grenzacherstrasse 

124, 4070 Basel, CH, престао је да важи дана 

13.07.2022. године. 

 

Патент број 55341 чији је носилац Vertex 

Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Avenue, 

Boston, MA 02210, US, престао је да важи дана 

18.06.2022. године. 

 

Патент број 55606 чији је носилац LEONI 

BORDNETZ-SYSTEME GMBH., Flugplatzstraße 74, 

97318 Kizingen, DE, престао је да важи дана 

30.06.2022. године. 

 

Патент број 55652 чији је носилац AUTOMA 

S.R.L., Via Casine di Paterno, 60131 Ancona, IT, 

престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Патент број 55876 чији је носилац R-PHARM 

OVERSEAS INC, 12526 High Bluff Drive, Suite 300, 

San Diego, CA 92130, US, престао је да важи дана 

02.07.2022. године. 

 

Патент број 56129 чији је носилац THE 

ADMINISTRATORS OF THE TULANE 

EDUCATIONAL FUND, 1440 Canal Street, Suite 1400 

No. 8432, New Orleans, LA 70112, US; UNITED 

STATES DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 

810 Vermont Avenue, NW, Washington, District of 

Columbia 20420, US, престао је да важи дана 

09.07.2022. године. 

 

Патент број 56562 чији је носилац TATA 

STEEL IJMUIDEN BV, Wenckebachstraat 1, NL-1951 

JZ VELSEN-NOORD, NL, престао је да важи дана 

03.07.2022. године. 

 

Патент број 56635 чији је носилац DUYNIE 

SUSTAINABLE ENERGY B.V., Kortsteekterweg 57 A, 

2407 AJ Alphen aan den Rijn, NL, престао је да важи 

дана 02.07.2022. године. 

 

Патент број 56686 чији је носилац BURCON 

NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388 Waller Avenue, 

Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA, престао је да важи 

дана 01.07.2022. године. 

Патент број 56829 чији је носилац BURCON 

NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388 Waller Avenue, 

Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA, престао је да важи 

дана 01.07.2022. године. 

 

Патент број 56959 чији је носилац STOLT-

NIELSEN TM B.V., Westerlaan 5, 3016 CK Rotterdam, 

NL, престао је да важи дана 28.06.2022. године. 

 

Патент број 57346 чији је носилац HOSPIRA, 

INC., 275 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, US, 

престао је да важи дана 19.06.2022. године. 

 

Патент број 57470 чији је носилац ANCOSYS 

GMBH, Siemensstrasse 8, 72124 Pliezhausen, DE, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Патент број 57725 чији је носилац PTV, SPOL. 

S.R.O., Ceskoslovenske armady 23, 253 01 Hostivice, 

CZ, престао је да важи дана 25.06.2022. године. 

 

Патент број 57802 чији је носилац NIKOLIĆ, 

Aleksandra, Vojvode Putnika 10, 12000 Požarevac, RS, 

престао је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Патент број 57869 чији је носилац VERTEX 

PHARMACEUTICALS INC., 50 Northern Avenue, 

Boston, MA 02210, US, престао је да важи дана 

18.06.2022. године. 

 

Патент број 57908 чији је носилац CORDÓN, 

URBIOLA, Jose, Luis, C/ San Francisco Javier 37, E-

31589 Sartaguda (Navarra), ES, престао је да важи 

дана 11.07.2022. године. 

 

Патент број 58506 чији је носилац FERRING 

BV, Polaris Avenue 144, 2132 JX  Hoofddorp, NL, 

престао је да важи дана 21.06.2022. године. 

 

Патент број 58793 чији је носилац RHIZEN 

PHARMACEUTICALS S.A., Fritz Courvoisier 40, 2300 

La Chaux de Fonds, CH, престао је да важи дана 

03.07.2022. године. 

 

Патент број 59009 чији је носилац R-PHARM 

OVERSEAS INC., 2 E. 7th St., Wilmington, DE 19801, 

US, престао је да важи дана 27.06.2022. године. 

 

Патент број 59527 чији је носилац PAUL 

WURTH S.A., 32, rue d'Alsace, 1122 Luxembourg, LU, 

престао је да важи дана 02.07.2022. године. 

 

Патент број 59532 чији је носилац LEO 

LABORATORIES LIMITED, 285 Cashel Road, 

Crumlin, Dublin 2, IE, престао је да важи дана 

09.07.2022. године. 
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Патент број 59579 чији је носилац SIEMENS 

MOBILITY GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, 

DE, престао је да важи дана 22.06.2022. године. 

 

Патент број 59609 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY, 

Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE, престао је да 

важи дана 02.07.2022. године. 

 

Патент број 59716 чији је носилац DŽAVRIĆ, 

Nebojša, Vodovodska 2. deo 40c, 11030 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 12.07.2022. године. 

 

Патент број 59961 чији је носилац CORE 

ENERGY RECOVERY SOLUTIONS INC., 1455 East 

Georgia Street, Vancouver BC V5L 2A9, CA, престао 

је да важи дана 17.06.2022. године. 

 

Патент број 60263 чији је носилац 

KULEOGLU, Mustafa, Remzi, Ivedik Organize Sanayi 

Bolgesi, 1333.Cadde No:9 Yenimahalle, Ankara, TR; 

KULEOGLU, Enver, Ali, Ivedik Osb Agac Isleri 

1377.Sok. No:5, Ankara, TR, престао је да важи дана 

05.07.2022. године. 

 

Патент број 60397 чији је носилац POLIN SU 

PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI ANONIM 

SIRKETI, Gebkim OSB Refik Baydur 6, 41480 

Dilovasi/Kocaeli, TR, престао је да важи дана 

12.07.2022. године. 

 

Патент број 60473 чији је носилац ZHEJIANG 

JIU KANG ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD., 

Baibu Industrial Section, Haiyan County, 314312 Jiaxing 

City, Zhejiang Province, CN; BAI, Yun, No. 401, Gate 

6, Building 18 Yangzhuang North, Section Shijingshan 

County, Beijing, CN, престао је да важи дана 

04.07.2022. године. 

 

Патент број 60475 чији је носилац 

ITALFARMACO SPA, Viale Fulvio Testi 330, 20126 

Milano, IT, престао је да важи дана 15.07.2022. године. 

 

Патент број 60908 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 13.07.2022. 

године. 

 

Патент број 61098 чији је носилац 

IMMUNOMIC THERAPEUTICS, INC., 15010 

Broschart Road, Suite 250, Rockville, MD 20850, US, 

престао је да важи дана 16.06.2022. године. 

 

Патент број 61827 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Патент број 61974 чији је носилац LCM 

GMBH, Siemensstraße 26-28, 32120 Hiddenhausen, DE, 

престао је да важи дана 27.06.2022. године. 

 

Патент број 62282 чији је носилац EXERGY 

INTERNATIONAL S.R.L, Via Santa Rita, 14, 21057 

Olgiate Olona, IT, престао је да важи дана 23.06.2022. 

године. 

 

Патент број 62532 чији је носилац HEMING-

BANAT DOO, Beogradska 6, 26340 Bela Crkva, RS, 

престао је да важи дана 02.07.2022. године. 

 

Патент број 62638 чији је носилац HAWLE 

TREPPENLIFTE GMBH, Am Bacherbusch 1, 53809 

Ruppichteroth, DE, престао је да важи дана 

29.06.2022. године. 

 

Патент број 62981 чији је носилац MEDICELL 

TECHNOLOGIES, LLC, 5845 Avenida Encinas, Suite 

130, Carlsbad, CA 92008, US, престао је да важи дана 

17.06.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

52184 промењена је у THE KITASATO INSTITUTE, 

9-1, Shirokane 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108-8642, 

JPandMMAG CO., LTD., 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, 

Tokyo 1030027, JP; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53689 промењена је у APOTEX INC., 150 Signet 

Drive, Toronto, ON M9L 1T9, CA; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54555 промењена је у ARC MEDICAL DESIGN 

LIMITED, KEYMED HOUSE STOCK ROAD, SS2 

5QH, SOUTHEND-ON-SEA, GB; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56698 промењена је у PLASTICS UNBOUND GMBH, 

Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich, CH; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58885 промењена је у BATTELLE UK LIMITED, 29, 

Springfield Lyons Approach, Chelmsford Business Park 

Springfield, Chelmsford Essex CM2 5LB, 

GBandMITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL 

S.A./N.V. , Avenue de Tervueren 270, 1150 Woluwe-

Saint- Pierre , BE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

60745 промењена је у PLASTICS UNBOUND GMBH, 

Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich, CH; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

60787 промењена је у SEVECOM S.P.A., Via Privata 

Goito 8, 20037 Paderno Dugnano MI, IT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

60790 промењена је у SEVECOM S.P.A., Via Privata 

Goito 8, 20037 Paderno Dugnano MI, IT; 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 52184 извршен је пренос на THE 

KITASATO INSTITUTE, 9-1, Shirokane 5-Chome, 

Minato-Ku, Tokyo 108-8642, JPandMMAG CO., LTD., 

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 

 

За патент бр. 53689 извршен је пренос на 

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

43122 Parma, IT; 

За патент бр. 54057 извршен је пренос на 

ADAMED PHARMA S.A., Mariana Adamkiewicza 6A, 

Pienkow,  05-152 Czosnow, PL; 

 

За патент бр. 54555 извршен је пренос на 

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL 

EQUIPMENT) LIMITED, KeyMed House, Stock Road, 

SS2 5QH, Southend-On-Sea, UK; 

 

За патент бр. 57008 извршен је пренос на 

PERSEUS PROTEOMICS INC., Park Bldg, 7-6 

Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041, 

JPandPDRADIOPHARMA INC., 14-1, Kyobashi 2-

chome, Chuo-ku,, Tokyo 104-0031 , JP; 

 

За патент бр. 59591 извршен је пренос на PF 

ARGENTUM IP HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 

Street, New York, New York 10017, US; 

 

За патент бр. 61317 извршен је пренос на 

AQILION AB, C/O Hetch AB, Redaregatan 48, 252 36 

Helsingborg, SE; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

  

Eвропски патент EP2704724 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55477, носиоца CHIESI FARMACEUTICI 

S.P.A., Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP3054550 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57064, носиоца ACCIONA ENERGÍA, 

S.A., Avenida Ciudad de la Innovación 5, 31621 

Sarriguren (Navarra), ES, нису имали дејства од 

почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Granted 
 

 

(21) SDZ-2021/0011 (11) 73 

(22) 15.10.2021. (13) I2 

(73) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 

Parsippany, NJ 07054, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 

11000 Beograd, RS 

(68) 59297 

(54) PARAZITICIDALNE KOMBINACIJE 

SPIROCIKLIČNOG IZOKSAZOLINA 

(92) 323-01-00475-20-001  29/06/2021  RS; 323-01-

00476-20-001  29/06/2021  RS; 323-01-00477-20-001  

29/06/2021  RS; 323-01-00478-20-001  29/06/2021  RS 

and 323-01-00479-20-001  29/06/2021  RS  

(95) SAROLANER, MOKSIDEKTIN, PIRANTEL-

EMBONAT 

(94) 2 godine 9 meseci 25 dana. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Publications of Entered Changes of The Supplementary Protection Certifie 
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

 

Промена пренос права 

 

За подносиоца сертификата о додатној 

заштити број  SDZ-2021/0007 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC., 126 East Lincoln 

Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US; 

 

За подносиоца сертификата о додатној 

заштити број SDZ-2021/0008 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC., 126 East Lincoln 

Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US; 

 

За подносиоца сертификата о додатној 

заштити број SDZ-2021/0009 извршен је пренос на 

MERCK SHARP & DOHME LLC., 126 East Lincoln 

Avenue,  Rahway, New Jersey 07065, US; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

U 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

36 ЗИС / RS / IPO 

 

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01C 7/04 (2006.01)

 A01C 7/02 (2006.01) 
(11) 1780 U1 

(21) P-2022/0066 (22) 10.10.2022. 

(43) 31.01.2023. 

(54) NAPRAVA ZA SETVU SEMENA DRVEĆA I 

ŽBUNJA 

TOOL FOR PLANTING SEEDS 

(73) POPOVIĆ, Vladan, Generala Ljubomira Milića 

13/21, 11000 Beograd, RS; VEMIĆ, Aleksandar, Ilije 

Stojadinovića 71/19, 11000 Beograd, RS; LUČIĆ, 

Aleksandar, Brdska 8a, 11000 Beograd, RS; 

RAKONJAC, Ljubinko, Milice Nikolić 56, 11460 

Barajevo-Beograd, RS; ŠIJAČIĆ, NIKOLIĆ, Mirjana, 

Omladinskih brigada 7a, 11070 Novi Beograd, RS; 

MITROVIĆ, Suzana, Kapetan Mišina 29/3, 11000 

Beograd, RS; RISTIĆ, Danijela, Dunavski kej 8, 11000 

Beograd, RS 

(72) POPOVIĆ, Vladan, Generala Ljubomira Milića 

13/21, 11000, Beograd, RS; VEMIĆ, Aleksandar, Ilije 

Stojadinovića 71/19, 11000, Beograd, RS; LUČIĆ, 

Aleksandar, Brdarska 8a, 11000, Beograd, RS; 

RAKONJAC, Ljubinko, Milice Nikolić 56, 11460, 

Barajevo-Beograd, RS; ŠIJAČIĆ, NIKOLIĆ, Mirjana, 

Omladinskih brigada 7a, 11070, Novi Beograd, RS; 

MITROVIĆ, Suzana, Kapetan Mišina 29/3, 11000, 

Beograd, RS; RISTIĆ, Danijela, Dunavski kej 8, 

11000, Beograd, RS 
 

(51)  C10L 5/02 (2006.01)

 C10L 5/44 (2006.01) 
(11) 1781 U1 

(21) P-2022/0063 (22) 14.09.2022. 

(43) 31.01.2023. 

(54) IZRADA ENERGETSKIH EKOLOŠKIH 

PELETA OD STABLJIKE INDUSTRIJSKE 

KONOPLJE 

PRODUCTION OF ENERGY ECOLOGICAL 

PELLETS FROM INDUSTRIAL HEMP STEM 

(73) JOVANOVIĆ, Hadži Zoran, Bulevar Jovana Dučića 

33, 21000 Novi Sad, RS 

(72) JOVANOVIĆ, Hadži Zoran, Bulevar Jovana Dučića 33, 

21000, Novi Sad, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од  16.06.2022. - 15.07.2022. године 

 

Мали патент број 1669 чији је носилац 

KOPANJA, Zoran, Anđe Ranković 10, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 14.07.2022. године. 

Мали патент број 1670 чији је носилац 

SMILJANIĆ, Mladen, Slovenska 8a, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 15.07.2022. године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-857 (220) 14.05.2021. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 

6312, Steinhausen, CH 

(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10, 11030, Београд 

(540) 

Harmonic pet food 

(511) 3  дезодоранси за животиње, дезодоранси за 

људе или животиње, козметика за жовотиње, 

препарати за негу животиња, осим птоизвода за 

прање животиња, шампони за животиње 

(немедицински препарати за негу), шампони и 

регенератори за кућне љубимце (немедицински 

неветеринарски препарати за негу животиња).  

18  огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне 

љубимце које садрже медицинске податке, одећа за 

кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.  
 

(210) Ж- 2021-2128 (220) 08.12.2021. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) VoiceToys d.o.o., Вељка Дугошевића 54,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.03.02; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.15  

(591) црна, црвена,  плава, зелена, жута  

(511) 9  бежични периферни делови рачунара; 

електронски апарати за бежични пријем, 

складиштење и пренос података и порука; софтвер за 

електронске игре за бежичне уређаје.  

10  терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом; терапеутски и помоћни уређаји за 

хендикепиране особе; терапеутски уређаји за децу са 

аутизмом.  

28  анти-стрес играчке; играчке; играчке за децу; играчке 

за развој новорођенчади; играчке које говоре; играчке 

које садрже телекомуникационе функције; играчке на 

даљинско управљање; играчке са вишеструким 

функцијама за децу; играчке са лед светиљкама; игре 

памћења; музичке играчке; образовне играчке; образовне 

играчке за бебе; управљачи за играчке.  
 

(210) Ж- 2022-997 (220) 03.06.2022.  

 (442) 31.01.2023.  

(731) Asia food d.o.o. Podgorica, Ivana Vujoševića 20, 

81000, Podgorica, ME 

 

(740) Томашевић Никола, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд  

(540) 

 

 
 

(531) 25.01.09; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11 

 (511) 39 превоз; амбалажирање и складиштење 

производа; организовање путовања. 

43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремено 

примање на стан. 
 

(210) Ж- 2022-1481 (220) 18.08.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун., RS 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.15; 02.09.25; 19.13.21; 24.17.02; 

25.01.01; 26.01.16; 26.01.21; 26.11.03; 26.11.08; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  дијететска храна прилагођена за медицинске 

намене; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски додаци 

исхрани; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски препарати прилагођени за медицинске 

потребе; додаци исхрани; додаци исхрани за људску 

употребу; додаци исхрани који садрже амино-

киселине; додаци исхрани који садрже витамине.  

 

(210) Ж- 2022-1577 (220) 30.08.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(300) 30 2022 113 668.6  23.08.2022.  DE. 
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(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 

86690 Mertingen, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MOJE SVE 

(511) 29  млеко; пиринчано млеко, бадемово млеко, 

сојино млеко, спелтино млеко, овсено млеко, млеко од 

орашастих плодова, кокосово млеко; напици од пиринча 

[замена за млеко], напици од бадема [замена за млеко], 

напици од соје [замена за млеко], напици од спелте 

[замена за млеко], напици од оваса [замена за млеко], 

напици од орашастих плодова [замена за млеко], напици 

од кокоса [замена за млеко]; млечни производи, наиме 

млеко за пиће, кисело млеко, млаћеница; јогурт; воћни 

јогурт; течни јогурт; јогурт са чоколадом или додатком 

какаа; безалкохолни мешани млечни напици; кефир 

[млечни напитак]; павлака; урда сир (сирни груш); урда 

сир (сирни груш) од воћа или зачинског биља; десерти 

на бази млека; десерти са укусом воћа на бази млека, на 

бази веганских замена за млеко; десерти у виду кремова; 

панакота; воћни желе од црвеног воћа; желе; маслац; сир 

и производи од сира; млеко и сурутка у праху за људску 

исхрану, са и без додатака; намази (који садрже масти); 

млечни шејкови; сурутка; сви напред наведени млечни 

производи такође на бази пиринчаног млека, бадемовог 

млека, сојиног млека, млека од спелте, овсеног млека, 

млека од орашастих плодова, кокосовог млека или 

других састојака биљног порекла укључујући и наведене 

производе намењене веганској исхрани; замене за 

млечне производе (производи у којима су млечни 

протеини или млечна маст у потпуности или делимично 

замењени протеинима, мастима или уљима другог 

порекла изузев млека); прерађено воће и поврће; супе и 

чорбе; готови производи на бази поврћа и воћа; сви 

наведени производи такође вегански; замена за јогурт, 

замена за воћни јогурт, замена за јогурт са додатком 

чоколаде или какаа, замена за течни јогурт; замене за 

млечне производе биљног порекла; производи биљног 

порекла као замене за млечне производе; замене за млеко 

биљног порекла у течном, кремастом, лепљивом, 

пенастом или желе облику, које припадају овој класи; 

воћни десерти; желе десерти; хладна јела од млека; 

хладна воћна јела; супе од поврћа.  

30  чоколада; смрзнути јогурт; слаткиши; шећерни 

кондиторски производи, кондиторски производи; 

сладолед; прашак за прављење сладоледа; дуготрајни 

пекарски производи и пецива, нарочито готове торте и 

вафли; сви напред наведени производи такође на бази 

пиринчаног млека, бадемовог млека, сојиног млека, 

млека од спелте, овсеног млека, млека од орашастих 

плодова, кокосовог млека, напитака од пиринча, 

напитака од бадема, напитака од соје, напитака од 

спелте, напитака од оваса, напитака од орашастих 

плодова, напитака од кокоса или осталих производа на 

биљној бази, укључујући и све наведене производе 

намењене веганској исхрани; сви наведени производи на 

бази замена за млечне производе (производи у којима су 

млечни протеин или млечна маст у потпуности или 

делимично замењени протеинима, мастима или уљима 

другог порекла изузев млека); пудинг; мус (пенасти 

десерт); препарати који се превасходно састоје од 

овсених пахуљица, пиринча, гриза; десерти од гриза; 

слаткиши; шећерни кондиторски производи; напици од 

какаа; сви наведени производи такође вегански; 

сутлијаш; сви напред наведени млечни производи такође 

на бази пиринчаног млека, бадемовог млека, сојиног 

млека, спелтиног млека, овсеног млека, млека од 

орашастих плодова, кокосовог млека или других 

производа биљног порекла укључујући и све наведене 

производе намењене веганској исхрани; сви наведени 

производи на бази замена за млечне производе 

(производи у којима су млечни протеин или млечна маст 

у потпуности или делимично замењени протеинима, 

мастима или уљима другог порекла изузев млека); 

пудинг; мус (пенасти десерт); десерти са укусом воћа; 

препарати који се превасходно састоје од овсених 

пахуљица, пиринча, гриза; десерти од гриза; чоколадни 

производи; сви напред наведени производи такође са 

пиринчаним млеком, бадемовим млеком, сојиним 

млеком, спелтиним млеком, овсеним млеком, млеком од 

орашастих плодова, кокосовим млеком, напицима од 

пиринча, напицима од бадема, напицима од соје, 

напицима од спелте, напицима од оваса, напицима од 

орашастих плодова, напицима од кокоса или другим 

биљним базама и сви наведени производи такође 

намењени веганској исхрани; сви напред наведени 

производи на бази замена за млечне производе 

(препарати у којима су млечни протеин или млечна маст 

у потпуности или делимично замењени протеинима, 

мастима или уљима другог порекла осим млека).  
 

(210) Ж- 2022-1594 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 
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(531) 05.03.13; 05.03.15; 25.01.01; 26.01.15; 26.05.09; 

27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-1598 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Frug d.o.o. Sremski Karlovci, Светозара Марковића 16, 

21205, Сремски Карловци , RS 

(540) 

FRUSCHKOGORAC 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.   

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.   

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   
 

(210) Ж- 2022-1599 (220) 02.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Frug d.o.o. Sremski Karlovci, Светозара Марковића 16, 

21205, Сремски Карловци , RS 

(540) 

FRUŠKOGORAC 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   
 

(210) Ж- 2022-1633 (220) 07.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i posredovanje 

INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. део, број 5, 

11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-1638 (220) 07.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01  

(511) 5  витамински додаци исхрани; дијететски 

додаци исхрани; додаци исхрани; додаци исхрани 

који садрже витамине.  
 

(210) Ж- 2022-1639 (220) 07.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i posredovanje 

INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. део, број 5, 

11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.05.04; 05.05.20; 15.01.13; 15.07.01; 

15.07.02; 15.07.15; 25.01.01; 26.04.16; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже цинк.  
 

(210) Ж- 2022-1716 (220) 21.09.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Unicorn Body Doo Beograd, Коларчева 4, 

11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 01.15.05; 01.15.15; 02.09.01; 24.17.25; 26.03.23; 

27.03.15; 27.05.01; 29.01.01  

(591) розе  

(511) 3  балзами, осим за медицинске сврхе; гелови 

за масажу, који нису за медицинску употребу; 

козметика; козметички препарати за купање; 

препарати за купање, не за медицинске сврхе; 

препарати за туширање за личну хигијену и 

дезодорисање [тоалетни производи]; козметички 

препарати за негу коже; козметички препарати 

мршављење; лосиони за козметичку употребу.  

21  посуде за пиће; флаше [боце]; вакумиране боце; 

термоси; расхладне боце.  

25  комплети [одећа]; мајице; чарапе и плетена 

трикотажа; женске чарапе; чарапе које упијају зној; 

капе; кратке чарапе; одећа; спортске мајице, дресови.  

32  безалкохолна пића; безалкохолни воћни напици; 

воде [пића]; газирана вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; сок од 

јабуке, безалкохолни.  
 

(210) Ж- 2022-1858 (220) 17.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Good Advice d.o.o., Петра Драпшина 34/22, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.03.03; 26.03.11; 26.03.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.22; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, тамнозелена, светлозелена  

(511) 35  административне услуге које се односе на 

план расподеле деоница запосленима; 

административне услуге које се односе на 

управљање правном документацијом; 

административне услуге које се односе на упућивање 

агентима осигурања; административно 

рачуноводство; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; анализа података 

добијених истраживањем тржишта; анализа 

пословног профита; анализа пословног управљања и 

саветовање из области пословања; анализе података 

и статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; анализирање и истраживање тржишта; 

анализирање одзива на оглашавање и истраживање 

тржишта; анализирање података и статистике 

добијених истраживањем тржишта; анализирање 

пословних података; анализирање пословног 

управљања; анализирање тржишта; анализирање 

тржишта житарица; анализирање трошкова; 

анализирање трошкова животног циклуса производа; 

анализирање трошкова и користи; вођење истраживања 

тржишта; вођење књига [књиговодство]; вођење, 

организовање и управљање пословањем; вођење 

послова; вођење пословних евиденција; вођење 

програма давања подстицаја запосленима; економска 

предвиђања и анализе; економске прогнозе; извођење 

пословне студије изводивости; израда извештаја и 

истраживања везаних за тржиште; канцеларијски 

послови; књиговодство за управљање трошковима; 

консултантске и информативне услуге које се односе на 

рачуноводство; консултантске и саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање; консултантске 

и саветодавне услуге које се односе на распоређивање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на регрутовање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на систематизацију 

особља, запошљавање и управљање; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на управљање 

особљем; консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге за спољну 

трговину; консултантске услуге које се односе на 

обрачунавање пореза; консултантске услуге које се 

односе на управљање пословним процесом; 

консултантске услуге у вези са запошљавањем; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; консултативне услуге које се тичу пословног 

напредовања; консултације у вези са људским 

ресурсима; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у вези са пословним 

преузимањима; консултације у вези са пословним 

спајањима; консултације у вези са спајањима и 

преузимањима; консултације у вези са управљањем 

пословним ризиком; консултације у пословном 

управљању; консултовање у вези са запошљавањем 

особља; консултовање у вези са индустријским 

управљањем; консултовање у вези са пословним 

активностима и управљањем; консултовање у 

корпоративном управљању; надзор пословног 

управљања; помоћ из области пословног управљања; 

помоћ и савети у вези са пословном организацијом и 

управљањем; помоћ и саветовање који се односе на 

пословно управљање и организацију; помоћ у виду 

пословног управљања у области франшиза; помоћ у 

индустријском управљању; помоћ у корпоративном 

управљању; помоћ у пословном администрирању; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; помоћ у управљању 

запосленима; помоћ у управљању пословним 

активностима или комерцијалним функцијама у 

индустријском или комерцијалном предузећу; пословна 

администрација; пословна администрација за друге; 

пословна администрација и услуге пословног 

саветовања; пословна помоћ, управљање и 
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информисање; пословне услуге, тачније, повезивање 

потенцијалних приватних инвеститора са 

предузетницима којима су неопходна финансијска 

средства; пословни развој; пословни савети и 

информације; пословни савети и консултантске услуге 

у вези са франшизама; пословни савети и саветовање; 

пословно саветовање; пословно саветовање и услуге 

пословног информисања које се пружају предузећима; 

пословно саветовање у вези са обрадом података; 

пословно саветовање, управљање, планирање и надзор; 

пословно саветодавне и информационе услуге; 

пословно стратешко планирање; пословно умрежавање; 

пословно управљање; пословно управљање и 

администрација; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање компанијама; 

пословно фактурисање; преговарање везано за уговоре 

о куповини и продаји робе; преговарање и 

закључивање комерцијалних трансакција за трећа лица 

преко телекомуникацијских система; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

прибављање уговора за друге; привремено пословно 

управљање; прикуљање података у базу података у 

рачунару; прикупљање и анализа података и 

информација које се односе на пословно управљање; 

прикупљање информација о компанији; прикупљање и 

пружање пословних информација; прикупљање и 

систематизација информација у бази података у 

рачунару; прикупљање пословне статистике; 

прикупљање пословних информација; прикупљање 

правних инфомација у компјутерску базу података; 

прикупљање правних информација; прикупљање 

статистичких информација; прикупљање статистичких 

података; припремање пореских пријава; припремање 

пословних извештаја; припремање пословних 

статистика; професионално саветовање у вези са 

управљањем запосленима; процењивање пословног 

ризика; процењивање потреба у вези са запосленима; 

пружање информација о пословном руковођењу; 

пружање информација о спољној трговини.  
 

(210) Ж- 2022-1886 (220) 21.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

VYDURA 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-1893 (220) 24.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) CENTAR S DOO, Трише Кацлеровића 24а, 

11000, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.03.01; 26.03.23; 26.11.03; 26.11.11; 

26.13.25; 27.05.01; 29.01.08  

(591) црна и плава  

(511) 9  соларне батерије; солане плоче за 

производњу електричне енергије.  
 

(210) Ж- 2022-1895 (220) 24.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) MVP Workshop d.o.o. Beograd, Цара Душана 51, 

11080, Београд, RS 

(740) Адвокат Рилаковић Илија, Краља Милана 21, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.10; 26.01.18; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.22; 29.01.04; 29.01.05  

(591) љубичаста, плава, светло плава (градијент боја) 

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; софтвери за 

рачунарске игре, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

криптографски кључеви који се могу даунлаудовати 

за примање и трошење крипто-имовине; електронски 

новчаници који се могу преузимати.  
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35  помоћ у пословном управљању; пословно управљање 

и организационо саветовање; консултације у пословном 

управљању; консултације у вези са пословним 

организовањем; саветодавне услуге у пословном 

управљању; компјутерско управљање подацима; 

професионалне пословне консултације; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

систематизација информација у компјутерским базама 

података; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података.  

38  комуникација преко рачунарских терминала; 

пренос порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

дигиталних датотека.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, осим 

физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; софтвер у виду сервиса [саас]; 

саветовање у вези информационих технологија; 

пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб страница; 

услуге информационих технологија које се пружају на 

бази аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

развој рачунарских платформи; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске апликације; 

услуге аутентификације корисника коришћењем 

блокчејн технологије; писање рачунарских кодова; 

рударење криптовалуте; крипторударење; услуге 

рачунарског програмирања за обраду података; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података.  
 

(210) Ж- 2022-1922 (220) 28.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Henkel Limited, Wood Lane End, Hemel 

Hempstead, HP24RQ, Hertfordshire, UK 

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

11000, Београд 

(540) 

BLOO 

(511) 3  препарати за избељивање и супстанце за 

употребу при прању; препарати за чишћење, рибање 

и абразију; санитарни препарати и супстанце.  

5  дезинфекциони дезодоранси; антисептички препарати.  

21  сунђери, четке (осим четкица за сликање), за 

чишћење одеће, прибор за чишћење; прибор за ручно 

чишћење, диспанзери за санитарна средства за чишћење, 

дезинфекциона средства и освеживачи ваздуха.  
 

(210) Ж- 2022-1924 (220) 31.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA, PLASTIČNE AMBALAŽE 

I MINERALNE VODE HEBA DOO BUJANOVAC, 

Индустријска зона б.б., 17520, Бујановац, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 06.01.02; 06.01.04; 06.03.05; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2022-1934 (220) 28.10.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Фондација Панонија, Аге Мамужића 9-11, 

24000, Суботица, RS 

(740) Нагел Јанош, Болничка 2, Кањижа 

(540) 

 

(531) 26.03.06; 26.03.07; 26.07.25; 26.11.03; 26.11.06; 

26.11.12; 26.13.25; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  
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(591) црвена, бела, сива, зелена  

(511) 38  телекомуникације.  
 

(210) Ж- 2022-2070 (220) 22.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) HESOYAM DOO NOVI SAD , Булевар 

ослобођења 97, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Владо Танасковић, Грчкошколска 6, 

21000, Нови Сад 

(540) 

MAMURLEK 

(511) 5  додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-2081 (220) 24.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Наш град 1393 д.о.о. Београд-Чукарица, 

Пожешка 83а, 11030, Београд-Чукарица, RS 

(740) Ненад Ненадовић, адвокат, Пива 

Караматијевића 18/29, 11010, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.10; 01.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 

28.05.00; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава, минт зелена, тамно плава  

(526) "ЧИСТА СРБИЈА"  

(511) 37  изградња путева канализације и система за 

водоснабдевање.  

42  услуге техничких консултација у области 

екологије.  
 

(210) Ж- 2022-2082 (220) 24.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Наш град 1393 д.о.о. Београд-Чукарица, 

Пожешка 83а, 11030, Београд-Чукарица, RS 

(740) Ненад Ненадовић, адвокат, Пива 

Караматијевића 18/29, 11010, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.10; 01.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава, минт зелена, тамно плава  

(526) "ČISTA SRBIJA"  

(511) 37  изградња путева канализације и система за 

водоснабдевање.  

42  услуге техничких консултација у области екологије.  
 

(210) Ж- 2022-2117 (220) 29.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) NICOLL SYSTEM DOO, Доња Трнава,  

34324, Доња Трнава, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.19; 25.03.25; 25.07.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) Pantone  485C, црвена, бела  

(511) 29  зачињен кикирики; печени кикирики; 

бадеми, припремљени; сунцокретове семенке, 

припремљене; семенке сусаме, обрађене; суво 

грожђе; печени бадеми; пистаћи, припремљени; 

печени лешници; печени индијски ораси.  

30  пиринач.кокице; гриз; сода бикарбона; ланено 

семе за кулинарску употребу [зачин].  

34  упаљачи за пушаче.упаљачи за цигарете.  

39  паковање робе за продају.  
 

(210) Ж- 2022-2128 (220) 30.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) NEVENA COLOR DOO LESKOVAC,  

Ђорђа Стаменковића б.б., 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09  

(511) 2  боје.  
 

(210) Ж- 2022-2131 (220) 30.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Arch World d.o.o., Александра Медведева 2a, 

18000, Ниш, RS 

(540) 
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(531) 07.03.01; 07.05.10; 24.11.25; 26.04.05; 26.04.16; 

26.04.24; 26.11.25  

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; софтвери за 

рачунарске игре снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију.  

36  изнајмљивање некретнина; услуге агенција за 

промет некретнина; посредовање у промету 

некретнина; процена некретнина; финансијске 

процене [осигурање, банкарство, некретнине]; 

управљање непокретностима; издавање пословног 

простора [непокретности]; послови везани за 

непокретности.  

42  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; рачунарско програмирање; графички 

дизајн; урбанистичко планирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; инсталирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса 

[SааS]; развој софтвера у оквиру издавања софтвера; 

платформа као услуга [паас]; развој рачунарских 

платформи; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; услуге софтверског инжењеринга за 

обраду података; услуге лого дизајнирања; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских веб 

страница; конвертовање рачунарских података и 

програма, осим физичког конвертовања; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; пружање информација 

у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; саветодавне 

услуге из области технологије; саветодавне услуге из 

области комјутерске технологије; саветовање о 

сигурности рачунара; креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије]; електронско 

надгледање података о заштити личности ради 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре.  
 

(210) Ж- 2022-2134 (220) 30.11.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Media Tree d.o.o. Beograd, Молерова 1,  

11000, Београд, RS 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 26.03.23; 26.04.09; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, зелена  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2135 (220) 01.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt, Vándor S.út 

1., H-9400 , Sopron, HU 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Soproni 

(511) 32  пиво и безалкохолно пиво; безалкохолни 

напици.  
 

(210) Ж- 2022-2137 (220) 01.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Institut Mihajlo Pupin-Piezotehnologija d.o.o., 

Волгина 15, 11060, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.08; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24 

(511) 10  медицински магнети; магнети за 

акупунктуру; магнети за физикалну терапију; 

магнети за обућу; магнети за улошке за обућу; 

магнетне наруквице за физикалну терапију.  
 

(210) Ж- 2022-2138 (220) 01.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Institut Mihajlo Pupin-Piezotehnologija d.o.o., 

Волгина 15, 11060, Београд, RS 
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(540) 

HemoStick 

(511) 10  медицински магнети; магнети за третман 

хемороида.  
 

(210) Ж- 2022-2140 (220) 02.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Ђорђе Грујић , Am Gruenen Prater 2,  

10020, Wien, AT 

(740) Ђорђе Симић, aдвокат , Книћанинова бр. 3, 

11000, Београд-Стари град 

(540) 

BELGRADE TIMES 

(511) 16  штампане публикације; штампане ствари; 

штампани материјал [вискока штампа]; фотографије 

[штампане]; билтени; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; магазини [периодични]; 

материјали за писање; периодичне публикације.  

35  ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање огласних материјала; испитивање 

јавног мњења; истраживање тржишта; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

маркетиншка истраживања; маркетинг; консултације 

у пословном управљању; обрада текста; објављивање 

рекламних текстова; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; 

пословна истраживања; презентација робе; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; прикупљање 

статистичких података; промоција продаје за друге; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

рекламирање; услуге комерцијалног лобирања; 

услуге односа са медијима; услуге праћења 

конкуренције; услуге посредовања у трговини; 

услуге праћења штампе; услуге праћења тржишта; 

циљни маркетинг; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; професионалне пословне 

консултације; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге односа 

са јавношћу; услуге претплате на новине за друге; 

услуге рекламних агенција.  

41  електронско издаваштво; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; омогућавање коришћења 

онлајн видео записа, који се не могу преузимати; 

онлајн издавање електронских књига и часописа; 

писање текстова*; планирање забава [забава]; пренос 

знања и искуства [обучавање]; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

разоноде; фотографске репортаже; фотографисање.  
 

(210) Ж- 2022-2141 (220) 02.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 26.11.01; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21  

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за пушаче; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за 

цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи) 

за електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји 

и њихови делови који служе за загревање дувана; замене 

дувана које се удишу; цигарете које садрже замене 

дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном; 

бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана; 

врећице никотина без дувана за оралну употребу (које 

нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2022-2142 (220) 02.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Jelena Raković Grujičić PR Konsultantske 

delatnosti u oblasti informacione tehnologije 

Pudding, Стамбено насеље Матија Хуђи 36, стан 13, 

22000, Сремска Митровица, RS 

(740) Миливој М. Јанковић, адвокат, Приморска 17/10, 

11120, Београд 35 
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(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 02.09.14; 04.05.02; 04.05.05; 

08.07.15; 11.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

љубичаста  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; ажурирање 

огласних материјала; консултације у вези са 

пословним организовањем; рекламирање; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; услуге 

рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; 

професионалне пословне консултације; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање у 

средствима комуникације; писање рекламних 

текстова; маркетинг; развој концепта оглашавања; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене 

или намене оглашавања; писање текстова за рекламне 

намене; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; услуге пословног 

саветовања за дигиталну трансформацију; услуге 

оглашавањаза стварање идентитета бренда за друге.  

42  графички дизајн; израда и одржавање веб 

страница за друге; саветовање о изради веб страница; 

саветовање у вези информационих технологија; 

пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб страница; 

саветодавне услуге из области телекомуникационе 

технологије; графички дизајн промотивног 

материјала; услуге технолошког саветовања за 

дигиталну трансформацију.  
 

(210) Ж- 2022-2143 (220) 02.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM 

901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE 

MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, 

HONG KONG, HK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  проширивач домета бежичне мреже; рутер; 

бежична приступна тачка; рачунарски програм за 

горе наведене производе (софтвер који се може 

преузети).  
 

(210) Ж- 2022-2156 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе 

Тесле 9, 18000, Ниш, RS 

(540) 

RAMBO 

(511) 5  биопестициди за примену у пољопривреди; 

биопестициди за употребу у домаћинству; 

пестициди; пестициди за примену у пољопривреди; 

пестициди за употребу у домаћинству; пестициди за 

употребу у хортикултури; биолошки хербициди; 

фунгициди, хербициди; хербициди; хербициди за 

употребу у домаћинству; хербициди за употребу у 

пољопривреди; биолошки фунгициди; фунгициди; 

фунгициди за примену у хортикултури; фунгициди 

за употребу у домаћинству; фунгициди за употребу у 

пољопривреди; фунгициди за употребу у 

хортикултури; инсектициди; инсектициди за 

употребу у домаћинству; инсектициди за употребу у 

пољопривреди; препарати за уништавање инсеката.  
 

(210) Ж- 2022-2157 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

CORAZON 

(511) 5  хербициди; фунгициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-2158 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

AMIGO 

(511) 5  фунгициди; хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-2160 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

TRIUMPH 
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(511) 5  пестициди; препарати за уништавање инсеката; 

препарати за уништавање корова; препарати за 

уништавање корова и штеточина; фунгициди.  
 

(210) Ж- 2022-2162 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

MOZZART 

(511) 5  пестициди; фунгициди, хербициди; 

инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-2163 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

CORNER 

(511) 5  хербициди; биопестициди за примену у 

пољопривреди; пестициди; инсектициди; фунгициди.  
 

(210) Ж- 2022-2165 (220) 05.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Limited liability company "Company 

"LEGION" , Building 6, Letter T, room 3-N, office. 19, 

Tsvetochnaya str., internal territorial city municipal district 

Moskovskaya zastava, 196006, Saint Petersburg, RU 

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

11000, Београд 

(540) 

papiroska.rs 

(511) 35  презентација робе; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; промоција продаје за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; дистрибуција 

узорака; дистрибуција рекламног материјала; 

оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

услуге малопродаје и велепродаје цигарета и цигара, 

електронских цигарета и оралних вапоризатора за 

пушаче, артикала за пушаче, течности за употребу 

код електронских цигарета, арома, осим етеричних 

уља, за употребу код електронских цигарета, 

батерија за електронске цигарете, пуњача за 

електронске цигарете; онлајн услуге малопродаје и 

велепродаје цигарета и цигара, електронских 

цигарета и оралних вапоризатора за пушаче, 

артикала за пушаче, течности за употребу код 

електронских цигарета, арома, осим етеричних уља, 

за употребу код електронских цигарета, батерија за 

електронске цигарете, пуњача за електронске 

цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-2169 (220) 06.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) MIKRO KONTROL DOO, BEOGRAD 

(SAVSKI VENAC), Васе Пелагића 30,  

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 

29.01.04; 29.01.06  

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

(511) 7  стартери за моторе; уређаји за управљање 

лифтовима; филтери који су делови машина или 

мотора; штампарски ваљци, за машине; вентили 

[делови машина]; вентилатори за моторе; витла или 

калемови [делови машина]; генератори електричне 

енергије; делови кочница, који нису за возила; дизалице 

[машине]; индустријски роботи; командне ручице 

[џојстици] као делови машина, изузев за машине за 

играње; конвертори, претварачи, за челичане; 

контролни каблови за машине или моторе; контролни 

механизми за машине и моторе; кранови [апарати за 

подизање]; мотори, електрични, који нису за сувоземна 

возила; погонски мотори, изузев за копнена возила; 

регулатор брзине за машине, моторе и погонске 

моторе; регулатори [делови машина]; регулатори 

притиска [делови машина]; спојнице за машине и 

моторе; теретне дизалице; угљене четкице [електрична 

енергија]; четкице [делови машина].  

9  амперметри; апарат за мерење нагиба; апарат за 

регулисање топлоте; апарати за даљинско управљање; 

апарати за мерење; апарати за мерење раздаљине; 

апарати за мерење удаљености; апарати за обраду 

података; апарати за прецизна мерења; апарати и 

инструменти за физику; апарати и инструменти за 

хемију; арматуре [за струју]; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; бакарна жица, 

изолована; батерије, електричне; бројачи; бројачи 

обртаја; ваге; вакум-метри; ветромери [анемометри]; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванске ћелије; диоде које емитују светло [лед]; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне спојнице; 
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електрични адаптери; електричне утичнице; 

електрични претварачи; електрични каблови; електро-

динамички апарати за даљинско управљање сигналима; 

електромагнетни калемови; електронски контролери за 

серво моторе; затварачи струјног кола; инвертори 

струје; индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори температуре; 

индуктори [за струју]; инструменти за мерење 

вискозитета, густине; инструменти за нивелацију; 

инструменти за нивелирање; инструменти и машине за 

тестирање материјала; исправљачи струје; каблови за 

стартовање мотора; каблови са оптичким влакнима; 

калеми, електрични; калемови за пригушивање; 

калориметри; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; катодни анти-корозивни апарати; 

коаксијални каблови; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контролери за серво моторе; 

контролне табле [за струју]; контролни инструменти за 

котлове; лабораторијски роботи; лаптоп рачунари; 

магнети; магнетне идентификационе картице; магнетни 

носиоци података; манометри; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; матрице [мерни 

инструменти]; мерачи; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи фреквенције; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; метал детектори за индустријску или војну 

примену; микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерска опрема]; мрежни трансформатори; 

оптичка влакна; оптичка сочива; оптички апарати и 

инструменти; осигурачи; полупроводници; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; прецизне ваге; 

преносници електронских сигнала; процесори 

[централна јединица за обраду података]; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи батерија; разводна 

кутија [струјна]; разводна кућишта [узидне 

дозне][струја]; разводне кутије [за струју]; разводни 

ормани [за струју]; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски програми, 

који се могу преузимати; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; рачунске 

машине; релеји, електрични; реостати; роботи за 

сигурносни надзор; сирене; скупови података, 

снимљени или који се могу преузети; спојнице за жице 

[за струју]; спојнице [опрема за обраду података]; 

стробоскопи; телекомуникациони прекидачи; термалне 

камере; терминали, електрични; термостати; термо-

хигрометри; трансформатори [за струју]; унутрашњи 

вентилатори за рачунаре; уређаји против ометања [за 

струју]; хигрометри; хидрометри; чипови [интегрисана 

кола]; читачи бар-кодова; читачи [опрема за обраду 

података]; штампане плоче; штампана кола.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско похрањивање података; енергетска 

ревизија; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

инжењерске услуге; инсталирање рачунарског 

софтвера; испитивање материјала; истраживање и 

развој нових производа за друге; калибрација [мерење]; 

конвертовање рачунарских података и програма, осим 

физичког конвертовања; консултације о сигурности 

података; контрола квалитета; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; одржавање 

рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије јединствене 

пријаве за мрежне софтверске апликације; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; рачунарско програмирање; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

саветодавне услуге из области комјутерске технологије; 

услуге рачунарског програмирања за обраду података; 

услуге софтверског инжењеринга за обраду података.  
 

(210) Ж- 2022-2175 (220) 06.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Владимир Маринковић, Батутова бр.5,  

11000, Београд, RS 

(740) адвокат Стеван Костић, Бирчанинова бр. 44, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 02.09.20; 04.02.20; 26.04.14; 26.04.15; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.14 

(591) CMYK:  црвена 0, 95, 100, 0, зелена 57, 12, 100, 

1; палава 55, 5, 0 ,0;  валери   

(511) 25  одећа, обућа, покривала за главу, делови 

одеће, обуће и покривала за главу, манжетне, џепове, 

конфекцијске поставе, пете за обућу и потпетице, 

визире на капама, оквире за шешире, одећу и обућу за 

спорт, скијашке рукавице, спортске трегер мајце, 

тренерке, бициклистичку одећу, униформу за џудо и 

карате, обућу за фудбал, обућу за гимнастику, скијашке 

чизме, костиме за маскенбале; папирну одећу, папирне 

шешире као одећу; портикле, које нису од папира; 

џепне марамице; муфове за грејање ногу, неелектричне.  

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 
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пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака, 

напитци на бази пиринча и соје, који нису замена за 

млеко; енергетска пића, изотоници, напитци за 

спортисте обогаћене протеинима; безалкохолне воћне 

екстракте и воћне екстракте за прављење напитака.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, организовање 

изложби у културне и образовне сврхе, организовање и 

вођење конференција, конгреса и симпозијума;  услуге 

превођења и тумачења језика; издвање књига и 

текстова,  услуге репортерског извештавања, 

репортерског фотографисања; фотографисање; услуге 

режирања и продукције филмова, културне, образовне 

и услуге забављања које пружају забавни паркови, 

циркуси, уметничке галерије и музеји; услуге спортског 

и фитнес тренирања;услуге онлајн играња; услуге игара 

на срећу, услуге резервације карата за забавне, 

образовне и спортске догађаје; одређене услуге писања, 

писање сценарија, текстова песама.  

43  обезбеђивање хране и пића; привремени смештај, 

резервације привременог смештаја, хотелске 

резервације; изнајмљивање просторија за састанке, 

шатора и преносних грађевинских објеката;  услуге 

дечијих јаслица; декорисање хране, израду скулптура од 

хране; изнајмљивање апарата за кување;изнајмљивање 

столица, столова, столњака и стакленог посуђа; услуге 

наргила барова;  услуге личног шефа кухиње.  
 

(210) Ж- 2022-2176 (220) 06.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Владимир Маринковић, Батутова бр.5,  

11000, Београд, RS 

(740) адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 44, 

11000, Београд 

(540) 

Kiklop 

(511) 25  одећа, обућа, покривала за главу, делови одеће, 

обуће и покривала за главу, манжетне, џепове, 

конфекцијске поставе, пете за обућу и потпетице, визире 

на капама, оквире за шешире, одећу и обућу за спорт, 

скијашке рукавице, спортске трегер мајце, тренерке, 

бициклистичку одећу, униформу за џудо и карате, обућу 

за фудбал, обућу за гимнастику, скијашке чизме, костиме 

за маскенбале; папирну одећу, папирне шешире као 

одећу; портикле, које нису од папира; џепне марамице; 

муфове за грејање ногу, неелектричне.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака, 

напитци на бази пиринча и соје, који нису замена за 

млеко; енергетска пића, изотоници, напитци за 

спортисте обогаћене протеинима; безалкохолне воћне 

екстракте и воћне екстракте за прављење напитака.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, организовање 

изложби у културне и образовне сврхе, организовање и 

вођење конференција, конгреса и симпозијума; услуге 

превођења и тумачења језика; издвање књига и 

текстова, услуге репортерског извештавања, 

репортерског фотографисања; фотографисање; услуге 

режирања и продукције филмова, културне, образовне 

и услуге забављања које пружају забавни паркови, 

циркуси, уметничке галерије и музеји; услуге спортског 

и фитнес тренирања;услуге онлајн играња; услуге игара 

на срећу, услуге резервације карата за забавне, 

образовне и спортске догађаје; одређене услуге писања, 

писање сценарија, текстова песама.  

43  обезбеђивање хране и пића; привремени смештај, 

резервације привременог смештаја, хотелске 

резервације; изнајмљивање просторија за састанке, 

шатора и преносних грађевинских објеката; услуге 

дечијих јаслица; декорисање хране, израду скулптура 

од хране; изнајмљивање апарата за 

кување;изнајмљивање столица, столова, столњака и 

стакленог посуђа; услуге наргила барова; услуге 

личног шефа кухиње.  
 

(210) Ж- 2022-2195 (220) 07.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Modern Care d.o.o., Abebe Bikile 4a,  

11283, Beograd, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени заступник у 

поступцима заштите индустријске својине, 

Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.01.08; 02.01.23; 25.01.01; 26.11.01; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, плава, наранџаста, жута, сива, тегет  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; укључујући и 

сапун, козметичке препарате за купање, козметичке 

маске, лосионе за косу, козметику, козметичке креме, 

лосионе за козметичку употребу, шампоне, 

парфимерију, козметичке препарате за негу коже, 

козметику за децу, мицеларну воду, пасте за зубе.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; укључујући и препарате за 

купање за медицинске сврхе, завоје за превијање, 

мелеме за медицинску употребу, хемијско-

фармацеутске препарате, витаминске препарате, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

еликсире [фармацеутске препарате], фармацеутске 

препарате за негу коже, лекове за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-2197 (220) 07.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ABRYSVO 

(511) 5  фармацеутски и медицински препарати и 

супстанце; вакцине.  
 

(210) Ж- 2022-2198 (220) 07.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Владимир (Слободан) Станковић, Дуваниште 016, 

11300, Смедерево, RS 

(740) Адвокат Матија Делић, Краља Милутина 33, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; стручне услуге о 

пословној ефикасности; пословне процене; пословна 

испитивања; консултације у вези са пословним 

организовањем; рекламирање; рекламирање н 

радију; пословна истраживања; услуге односа са 

јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање 

пословних информација; организовање сајмова; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; писање 

рекламних текстова; прикупљање статистичких 

података; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација.  

38  емитовање радио програма (радиодифузија); 

емитовање телевизијских програма; сателитски пренос; 

услуге телеконференција; форуми (причаонице) на 

друштвеним мрежама; услуге видеоконференција; 

пружање услуга онлајн форума; стриминг (проток) 

података; радио комуникације; пренос видео садржаја 

на захтев; пренос подкаст садржаја.  

41  забава посредством радија; продукција радио и 

телевизијских програма; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

припрема и вођење семинара; организовање и 

вођење радионица (обука); услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пренос знања и искуства (обучавање); режирање 

емисија; пренос пословног знања као и техничког 

знања и искуства (обучавање); производња подкаста.  
 

(210) Ж- 2022-2199 (220) 07.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Мирна Церовић, Шумадијске Дивизије 

004/6/46, 11000, Београд, Вождовац, RS 

(740) Адвокат Милош Ачански, Савска 19, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна  

(511) 3  бадемово уље; бадемов сапун; ћилибар 

[парфем]; сапун; етарско уље аниса; козметички 

препарати за купање; сапун за бријање; ружеви за 

усне; ватирани штапићи за козметичке сврхе; 

памучни штапићи за козметичку употребу; 

козметичке маске; бергамот уље; креме за бељење 

коже; креме за избељивање коже; миришљаво дрво; 

препарати за испирање уста, који нису медицински; 

лак за нокте; препарати за шминкање; лосиони за 

косу; етарска уља кедровог дрвета; вулкански пепео 

за чишћење; боје за косу; препарати за коврџање 

косе; вештачке трепавице; козметички препарати за 

трепавице; восак за бркове; етарска уља лимуна; 

колоњска вода; боје за тоалетну употребу; козметика 

за животиње; козметички сетови; козметика; 

памучна вуна за козметичку употребу; козметичке 

оловке; креме за полирање; козметичке креме; пасте 

за бријање; восак за кожне производе; креме за 

кожне производе; детерџенти, који нису за употребу 

у производним процесима и за медицинску употребу; 

препарати за уклањање шминке; средства за 

чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; препарати за 

уклањање каменца за употребу у домаћинству; вода 

од лаванде; миришљаве воде; тоалетне воде; 

депилатори; препарати за депилацију; восак за 

депилацију; етарске есенције; етарска уља; екстракти 

цвећа [парфеми]; шминка; фумигацијска средства 

[парфеми]; гераниол; масти за козметичку употребу; 

уља за козметичку употребу; јасминово уље; уље од 

лаванде; уља за чишћење; уља за парфеме и мирисе; 

ружино уље; тоалетна уља; лосиони за козметичку 

употребу; млеко за чишћење за тоалетну употребу; 

тоалетни производи [средства за личну хигијену]; 

мирисна мента [етарско уље]; мента за 

парфимеријске производе; козметика за обрве; 

шампони; парфеми; препарати за негу ноктију; 

парфимерија; козметички препарати за негу коже; 

сапун против знојења ногу; камен за полирање; 

камен пловућац; помаде за козметичку употребу; 

пудер за шминкање; препарати за бријање; 

дезодорантни сапун; кесице са мирисом за рубље; 

оловке за извлачење обрва; козметичке боје; 

препарати против знојења; сапун против знојења; 

бадемово млеко за козметичку употребу; препарати 

за сунчање [козметички]; ароматична уља [етарска 

уља]; ароме за пића [етарска уља]; дезодоранси за 

људе или животиње; астрингентна средства; 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама; 

шампони за кућне љубимце [немедицински 

препарати за негу]; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; лосиони после бријања; 

лакови за косу; маскаре; потпури [мириси]; спрејеви 

за освежавање даха; препарати за парфимисање 

ваздуха; траке за освежавање даха; дезодоранси за 

кућне љубимце; препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање [тоалетни производи]; 

препарати од алое вере за козметичке намене; гелови 

за масажу, који нису за медицинску употребу; сјајеви 

за усне; балзами, осим за медицинске сврхе; 

шампони за суво прање; декоративне налепнице за 

нокте; препарати за сунчање; етарско уље лимуна; 

кана [козметичка боја]; средства за чишћење обуће; 

футроле за ружеве за усне; препарати за купање, не 

за медицинске сврхе; балзами за косу; производи за 

исправљање косе; марамице натопљене препаратима 

за скидање шминке; препарати колагена за 

козметичке сврхе; траке за избељивање зуба; ароме 

за храну [етарска уља]; фитокозметички препарати; 

средства за чишћење за интимну личну хигијену, 

немедицинска; биљни екстракти за козметичке 

намене; средства за одстрањивање лака за нокте; 

средства за уклањање лака за нокте; шампони за 

животиње [немедицински препарати за негу]; 

средства за испирање очију, не за медицинске 

намене; средства за вагинално испирање за личну 

хигијену или дезодорисање; хемијски препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству; распршивачи 

од трске за освежавање ваздуха; свеће за масажу за 

козметичку употребу; козметика за децу; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење; гел 

јастучићи за очи за козметичке намене; шљокице за 

нокте; мицеларна вода; боје за тело за козметичке 

намене; пасте за зубе; памучни јастучићи натопљени 

препаратима за уклањање шминке; расхладни 

спрејеви за козметичке сврхе; једнократне маске које 

се греју паром, не за медицинске намене; восак за 

топљење [мирисни препарати]; козметички печати, 

напуњени; етарска уља за ароматерапију; чај за 

купање за козметичке сврхе; маске у листовима 

[схеет маске] за козметичке сврхе; тонери за 

козметичке намене; креме базиране на етарским 

уљима за ароматерапију.  

18  торбе за куповину за вишекратну употребу; торбе 

за плажу; ручне торбице; несесери, празни.  

21  четке; кутије за сапун; посуде [чиније]; 

кадионице; чешљеви; крпе за чишћење; козметички 

прибор; чешљеви за косу са великим зупцима; 

тоалетни несесери; грнчарија; пудријере, празне; 

сервиси за чај [стоно посуђе]; четке за обрве; 

мирисни испариви распршивачи; распршивачи 

мириса; шоље; уметничка дела од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; јаја за 

припрему чаја од целог листа; филтери за чај; 

фигурине од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; статуете од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

козметичке шпатуле; сунђери за шминкање; четке за 

шминку; четкице за трепавице; капаљке за 
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козметичке сврхе; капаљке за кућну употребу; 

распршивачи етарских уља, осим тршчаних 

распршивача, електрични и неелектрични; посуде за 

распршивање етарских уља; абразивне рукавице за 

пилинг коже; истискивачи туба за кућну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-2201 (220) 07.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedyk 28a, 

8501 ZA Joure, NL 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 22.01.01; 22.01.21; 25.01.01; 25.01.06; 

25.01.09; 25.12.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 

26.11.06; 29.01.15  

(591) тамно плава, светло плава, црвена, бела, златна  

(511) 34  дуван, било прерађен или сиров; дувански 

производи; замене за дуван, које нису у медицинске 

или лековите сврхе; дуван за ручно мотање; 

цигарете; папир за мотање цигарета, тубе за 

цигарете, филтери за цигарете, джепне машинице за 

мотање цигарета, ручне машине за убацивање дувана 

у папирне тубе; пушачки артикли и шибице.  
 

(210) Ж- 2022-2203 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Alani Nutrition LLC, 7201 Intermodal Drive, 

Suite A, Louisville, Kentucky 40258, US 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

COSMIC STARDUST 

(511) 5  нутритивни суплементи; мешавине 

нутритивних суплемената за пића у праху које 

садрже протеине; дијететски суплементи; шејкови са 

протеинским суплементима; протеини сурутке као 

суплементи; дијететски суплементи за пре тренинга; 

дијететски суплементи за после тренинга; 

протеински дијететски суплементи који су 

направљени и продају се у облику штанглица; 

протеински суплементи који су направљени и 

продају се у облику штанглица.  

32  газирана вода; енергетска пића; спортска пића; 

прашак за припрему изотононичних спортских пића 

и спортских напитака; протеински напици.  
 

(210) Ж- 2022-2206 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) SM FILINE DOO, Паштровићева 61/9,  

11000, Београд, RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24  

(511) 14  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење; бижутерија; сатови и 

часовници, каишеви за сатове и часовнике; беджеви, 

брошеви, бројанице, амајлије; украсне игле, украсне 

шнале за косу, украсни чешљеви за косу, украсни 

рајфови за косу; привесци за кључеве и украси за 

привеске за кључеве; игле за кравате, дугмад за 

манжетне; накит од коже и имитације коже; кутије и 

торбице за накит; полице за накит, ладице за накит, 

ормарићи за накит.  

16  хартија и картон; штампане ствари; амбалажа; 

украсне кесе, украсни папири; коверте, фасцикле, 

каталози, бележнице, памфлети, постери, флајери.  

35  услуге малопродаје и велепродаје накита, сатова 

и опреме за накит и сатове; услуге онлине 

малопродаје и велепродаје накита, сатова и опреме за 

накит и сатове.  

42  услуге дизајна.  
 

(210) Ж- 2022-2207 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) POKLONI.COM DOO SUBOTICA,  

Фрање Клуза 155, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 19.03.03; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.19; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06 

(591) бела, црвена  
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(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; истраживање тржишта; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; оглашавање; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; интернет 

маркетинг; услуге интернет промоције рачунарских 

мрежа и интернет страница; дељење реклама преко 

интернета; оптимизација саобраћаја за интернет 

странице; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање пословних интернет страница; 

рекламирање преко интернета; услуге наручивања 

преко интернета; услуге оглашавања на интернету; 

услуге рекламирања преко интернета; индексирање 

интернет страница у комерцијалне сврхе; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора на 

интернету; промовисање роба и услуга за друге на 

интернету; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; услуге компјутеризованог наручивања 

преко интернета; услуге компјутеризованог 

наручивања поклона преко интернета; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; организовање 

пословних трансакција, за друге, преко интернет 

продавница; услуге пословне администрације за 

обраду продаје преко интернета; услуге малопродаје 

пружене од стране онлине продавница поклона.  

39  паковање поклона; услуге паковања поклона у 

виду припреме посебно прилагођених кутија за 

паковање поклона   

42  дизајнирање почетних страница и веб страница; 

дизајнирање веб страница; израда и одржавање веб 

страница; компилација веб страница за Интернет; 

програмирање веб страница; програмирање 

прилагођених веб страница; рачунарски дизајн веб 

страница; саветовање о изради веб страница; хостинг 

рачунарских веб страница; дизајн и креирање 

почетних страница и веб страница; дизајн и 

имплементација веб страница за друге; дизајнирање 

и ажурирање почетних и веб страница; дизајнирање, 

креирање и програмирање веб страница; дизајнирање 

почетних страница и веб сајтова; израда и дизајн веб 

страница за друге; израда и одржавање веб страница 

за друге; дизајн и графички дизајн за израду веб 

страница на интернету; дизајн и креирање почетних 

страница и веб сајтова; дизајн и развој почетних 

страница и веб сајтова; дизајнирање почетних 

страница, рачунарског софтвера и веб сајтова; 

консултантске услуге које се односе на дизајн веб 

страница; пружа ње информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; програмирање прилагођених веб 

страница које обухватају информације које одређује 

корисник, личне профиле и информације   

(210) Ж- 2022-2208 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) POKLONI.COM DOO SUBOTICA, Фрање 

Клуза 155, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 19.03.03; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; истраживање тржишта; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; оглашавање; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; интернет 

маркетинг; услуге интернет промоције рачунарских 

мрежа и интернет страница; дељење реклама преко 

интернета; оптимизација саобраћаја за интернет 

странице; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање пословних интернет страница; 

рекламирање преко интернета; услуге наручивања 

преко интернета; услуге оглашавања на интернету; 

услуге рекламирања преко интернета; индексирање 

интернет страница у комерцијалне сврхе; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора на 

интернету; промовисање роба и услуга за друге на 

интернету; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; рекламирање на интернету за 

потребе других лица; услуге компјутеризованог 

наручивања преко интернета; услуге 

компјутеризованог наручивања поклона преко 

интернета; услуге компјутеризоване продаје на мало 

преко интернета; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; организовање пословних трансакција, за 

друге, преко интернет продавница; услуге пословне 

администрације за обраду продаје преко интернета; 

услуге малопродаје пружене од стране онлине 

продавница поклона. 

39  паковање поклона; услуге паковања поклона у 

виду припреме посебно прилагођених кутија за 

паковање поклона. 

42  дизајнирање почетних страница и веб страница; 

дизајнирање веб страница; израда и одржавање веб 

страница; компилација веб страница за Интернет; 
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програмирање веб страница; програмирање 

прилагођених веб страница; рачунарски дизајн веб 

страница; саветовање о изради веб страница; хостинг 

рачунарских веб страница; дизајн и креирање 

почетних страница и веб страница; дизајн и 

имплементација веб страница за друге; дизајнирање 

и ажурирање почетних и веб страница; дизајнирање, 

креирање и програмирање веб страница; дизајнирање 

почетних страница и веб сајтова; израда и дизајн веб 

страница за друге; израда и одржавање веб страница 

за друге; дизајн и графички дизајн за израду веб 

страница на интернету; дизајн и креирање почетних 

страница и веб сајтова; дизајн и развој почетних 

страница и веб сајтова; дизајнирање почетних 

страница, рачунарског софтвера и веб сајтова; 

консултантске услуге које се односе на дизајн веб 

страница; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; програмирање прилагођених веб 

страница које обухватају информације које одређује 

корисник, личне профиле и информације.   
 

(210) Ж- 2022-2211 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) MAXIDOM DOO BEOGRAD, Јасеничка 7 

спрат 1, стан 1, 11050, Београд-Вождовац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

Sve po planu 

(511) 2  боје; нагризајућа средства; лакови и фирнајзи; 

анти-корозивни препарати; бактерицидне боје; 

битуменски лак; боје за облагање, заштиту дрвета; 

средства за фиксирање боја за дрво; бајц за дрво; 

керамичке боје; средства за заштиту дрвета; разређивачи 

за боје; разређивачи за лакове; фарбе; емајл [лак]; 

сикативи за боје [агенси за сушење]; премази [боје]; 

масти против рђе [корозије]; боје отпорне на ватру; 

заштитна средства за метале; основни слој боје или 

апретуре; завршни премази за дрвене подове.  

7  машински алати; ручни алат на механичко 

покретање; машине за обраду дрвета; машине за 

фарбање; пиштољи за бојење распршивањем; машине 

за бушење; машине за сечење; тестере [машинске]; 

електричне ручне бушилице; компресорске машине; 

уређаји за држање машинских алата; одвијачи, 

електрични; машине и машински алати за кошење и 

уређивање зелених површина.   

11  инсталације за климатизацију; клима уређаји; 

вентилациони поклопци; инсталације за грејање; 

грејна тела; радијатори, [грејни]; пећи; пумпе за 

грејање; камин [у домаћинству]; водоводне 

инсталације; цеви [делови санитарних инсталација]; 

опрема за купатила; каде за купање; славине за цеви 

и цевоводе; тушеви; туш кабине; лавабои [делови 

санитарних инсталација]; тоалетне шоље; даске за 

тоалетне шоље; грла електричних сијалица; 

сијалице; плафонска светла; зидне висеће лампе и 

кугле за плафоне; кугле лампи; подне лампе; лампе; 

фењери за осветљавање.  

19  алабастер; асфалт; бетон; бетонски грађевински 

елементи; цигле; цемент; шамот; креч; малтер за 

грађевине; битумен; битуменски производи за 

грађевине; плочице, неметалне, за грађевине гранит; 

шљунак; гипс [грађевински материјал]; вештачки 

камен; неметалне облоге за зидове, за 

грађевинарство; кровни покривачи, неметални; 

црепови, дрвна грађа; шперплоча; фурнири; дрвени 

панели; димњаци, неметални; угаони профили, 

неметални; цеви за воду, неметалне; преграде, 

неметалне; паркети; паркетне подне даске; мермер; 

премази [грађевински материјали]; стрехе 

[конструкције], неметалне; преносиве грађевине 

[конструкције], неметалне; сенице [конструкције], 

неметалне; ограде, неметалне; прозорски рамови, 

неметални; канализационе цеви, неметалне; подне 

дрвене даске; грађевински камен; камен; стубови, 

неметални; грађевинско стакло.  

35  малопродајне услуге везане за боје и лакове, ситне 

артикле од метала, ручне и машинске алате за обраду 

метала, дрвета, пластике, камена и бетона, грађевински, 

баштенски прибор и прибор за "уради сам" намене, 

грађевински материјал, делове и опрему за 

електроинсталације, водоводне и канализационе 

инсталације, инсталације климатизације и грејања, 

керамичких полочица, санитарија, собних врата, 

столарије, паркета, ламината и других подних облога, 

опреме и алата за уређење башта и вртова; услуге везане 

за малопродају напред наведене робе посредством 

електронске трговине; оглашавање; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

37  изнајмљивање алата и машина, одржавање 

намештаја; изнајмљивање грађевинске опреме; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; консултације о 

грађењу.   
 

(210) Ж- 2022-2213 (220) 09.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

краља Александра 18, спрат 7, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање, нарочито рекламирање преко 

телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

38  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретних и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

41  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, каблоцске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.  
 

(210) Ж- 2022-2214 (220) 09.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Универзитет у Београду-Институт за 

мултидисциплинарна истраживања and Иван 

Спасојевић, Кнеза Вишеслава 1, 11030, Београд, RS 

i Теодора Драјзера 24/1, 11000, Београд, RS 

(540) 

SORBWALL 

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, као и у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; биолошки препарати за 

употребу у индустрији и науци  

40  пречишћавање ваздуха и обрада воде.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна.   
 

(210) Ж- 2022-2216 (220) 09.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) FMC Corporation, 2929 Walnut Street, 

Philadelphia, Pennsylvania 19104, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

ISOFLEX 

(511) 5  пестициди; инсектициди; хербициди; 

фунгициди; нематоциди.  
 

(210) Ж- 2022-2218 (220) 12.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) MEERKERK DOO BEOGRAD-STARI 

GRAD, Карађорђева 31, 11000, Београд, RS 

(740) Михаило  Антуновић, адвокат, Рузвелтова 45, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.14; 27.05.15; 27.05.24  

(511) 35  ажурирање огласних материјала; анализа 

података добијених истраживањем тржишта; анализа 

пословног профита; анализа пословног управљања и 

саветовање из области пословања; анализа 

статистичких података добијених истраживањем 

тржишта; анализе података и статистика добијених 

из маркетиншког истраживања; анализирање и 

истраживање тржишта; анализирање одзива на 

оглашавање и истраживање тржишта; анализирање 

одзива на рекламирање; анализирање повратне 

информације на маркетиншке активности и 

истраживања тржишта; анализирање података и 

статистике добијених истраживањем тржишта; 

анализирање пословних података; анализирање 

тржишних истраживања; анализирање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

аутоматска обрада података; вођење истраживања 

тржишта; вођење истраживачких интернет анкета о 

пословном управљању; вођење маркетиншких 

истраживања и анализа тржишта; вођење 

маркетиншких студија; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; давање 

смерница за рекламирање на интернету које се може 

претражити; дељење реклама за друге путем мреже 

за електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; директан маркетинг; 

директно оглашавање; електронско обрађивање 

података; издавање рекламног материјала онлајн; 

изнајмљивање огласног простора на интернет 

страницама; изнајмљивање огласног простора на 

интернету; израда извештаја и истраживања везаних 

за тржиште; израда материјала за оглашавање; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; индексирање 
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интернет страница у рекламне сврхе; интернет 

маркетинг; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; истраживања 

тржишта; истраживање и анализа маркетиншких 

активности; истраживање тржишта за рекламне 

потребе; истраживање тржишта помоћу рачунарске 

базе података; истраживање тржишта у вези са 

навикама приликом претраживања интернета и 

лојалности потрошача; истраживање тржишта у 

рекламне сврхе; истраживање у вези са 

рекламирањем; истраживња у вези са потрошаким 

навикама; компјутеризована обрада текста; 

консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; кориговање текстова намењених 

маркетиншким сврхама; маркетинг; маркетинг базе 

података; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; маркетинг, истраживање тржишта 

и анализирање тржишта; маркетинг који се темељи 

на препорукама; маркетинг преко инфлуенсера; 

маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке 

услуге везане за одећу; маркетиншке услуге које се 

односе на козметичке производе; маркетиншке 

услуге које се односе на накит; маркетиншке услуге 

које се односе на фармацеутске производе; 

маркетиншке услуге у вези са путовањима; 

маркетиншке услуге у вези са ресторанима; 

маркетиншке услуге у вези са стоматологијом; 

маркетиншко истраживање и студије; маркетиншко 

саветовање из области блокчејн технологије и 

криптовалута; марктетиншке услуге усмерене ка 

унапрађењу свести јавности о нефротском синдрому 

и фокалној сегменталној гломерусклерози; 

марктетиншке услуге усмерене ка унапрађењу свести 

јавности о погодностима локалне куповине; 

марктиншке и промотивне активности које се односе 

на пословну администрацију и управљање; 

обајвљивање рекламног материјала; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

објављивање и ажурирање рекламних текстова; 

објављивање рекламних текстова; објављивање 

рекламног материјала и текстова; обрада текста; 

обрађивање података; оглашавање; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама; 

оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и 

услугама доступним на интернету; оглашавање и 

промотивна продаја услуга; онлајн маркетинг; онлајн 

маркетиншке услуге повезивања оглашивача са 

интернет страницама; онлајн расподела 

маркетиншког материјала; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација интернет 

странице; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација програма за преглед 

интернета; оптимизација саобраћаја за веб странице; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оптимизација саобраћаја са интернет странице; 

писање маркетиншких текстова; писање рекламних 

текстова; писање текстова за промотивне и рекламне 

сврхе; писање текстова за рекламне намене; 

прикупљање података о истраживању тржишта; 

развој маркетиншких стратегија и концепата; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге 

за друге; рекламне услуге за стварање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; рекламне услуге и 

оглашавање; рекламне услуге које се пружају преко 

интернета; саветовање за рекламу и маркетинг; 

услуге маркетинга производа; услуге маркетиншких 

агенција; услуге оглашавања и рекламних 

информација пружених преко интернета; услуге 

оглашавања на интернету; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

рекламирање; услуге процењивања тржишта; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге рекламирања преко 

интернета; услуге рекламних агенција; услуге 

тржишног истраживања које се односе на навике у 

коришћењу интернета.  

41  објављивање рецензија; писање говора, осим 

оних који се односе на рекламне сврхе; писање и 

објављивање текстова, осим у рекламне сврхе; 

писање текстова*; пружање онлајн информација из 

области забаве; пружање онлајн информација из 

области образовања; пружање онлајн информација 

из области тренирања; пружање он-лајн информација 

у вези са забавом или образовањем; пружање он-лајн 

информација у вези са образовним активностима, 

активностима оспособљавања, забавним, спортским 

и културним активностима; пружање он-лајн 

информација у области забаве рачунарским играма; 

пружање он-лајн туторијала; пружање онлајн услуга 

подучавања; услуге обуке у области пројектовања, 

оглашавања и комуникацијских технологија; услуге 

писања садржаја по наруџбини, осим оних које се 

користе у рекламне сврхе.  

42  ажурирање веб сајтова; ажурирање интернет 

страница; анализа података; одржавање веб сајтова; 

писање текстова о техници; претварање текстова у 

дигитални формат; пружање технолошког саветовања у 

области друштвених медија; управљање веб сајтовима 

за друге; услуге бренд дизајна.  
 

(210) Ж- 2022-2219 (220) 12.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Ана Михољчић, Скадарска 5,  

11080, Београд-Земун, RS 

(740) Кристина Ђорђевић, Булевар ослобођења 51/2, 

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.05; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) љубичаста, црна, бела.  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; препарати за 

чишћење, полирање, рибање и абразивни препарати.  

5  фармацеутски и медицински препарати; санитарни 

препарати за употребу у медицини; дијететска храна 

и супстанце прилагођене за употребу у медицини; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства.  

10  хируршки, медицински и зубарски апарати и 

инструменти вештачки удови очи и зуби; ортопедски 

артикли; хируршки материјали за зашивање; 

терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји 

и производи за одојчад; апарати, уређаји и производи 

за сексуалне активности.   

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.   

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе.   
 

(210) Ж- 2022-2220 (220) 12.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Вук Марић, Синђелићева 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

UNDO 

(511) 18  торбе; торбице за мушкарце; спортске 

торбе; ташне; ранчеви; одећа за кућне љубимце.  

25  одећа, обућа, покривала за главу, а нарочито 

панталоне, шорцеви, сукње, мајице, мајице са 

кратким рукавима, спортске мајице, дуксерице, 

џемпери, јакне, доњи веш, пижаме, боксерице, капе, 

качкети, чарапе, рукавице, купаћи костими, чизме, 

папуче, патике.  
 

(210) Ж- 2022-2221 (220) 12.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Вук Марић, Синђелићева 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.17  

(511) 18  торбе; торбице за мушкарце; спортске 

торбе; ташне; ранчеви; одећа за кућне љубимце.  

25  одећа, обућа, покривала за главу, а нарочито 

панталоне, шорцеви, сукње, мајице, мајице са 

кратким рукавима, спортске мајице, дуксерице, 

џемпери, јакне, доњи веш, пижаме, боксерице, капе, 

качкети, чарапе, рукавице, купаћи костими, чизме, 

папуче, патике.  
 

(210) Ж- 2022-2222 (220) 09.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Царске пчеле д.о.о. , Младена Илића 28. 

Трмбас, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.05; 03.13.24; 24.09.03; 24.09.05; 24.17.25; 

26.05.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06 

(591) наранџаста бр. ФБ 8Б24, тамно плава 19323Ц, 

бела ЕДЕДФ4.  

(511) 5  додаци исхрани; прополис дијететски 

суплементи; медицински додаци исхрани; матични 

млеч дијететски суплементи; полен дијететски 

суплементи; дијететски суплементи за животиње; 

дијететски и нутритивни суплементи; Додаци 

исхрани за медицинске сврхе; Додаци храни за 

ветеринарску употребу; дијететски суплементи и 

дијететски препарати; Додаци исхрани који нису у 

медицинске сврхе; храна за дијабетичаре; 

медицински адитиви за храну за ветеринарску 

употребу; нутриционисти за употребу као додатак 
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исхрани; дијететски суплементи за људе који нису у 

медицинске сврхе; додаци здравој исхрани за особе са 

посебним потребама у исхрани; матични млеч за 

фармацеутске сврхе; прополис за фармацеутске сврхе; 

пчелињи полен за употребу као додатак исхрани; 

медицински и ветеринарски препарати и артикли.   

30  мед, природни биљни мед, шећер, природни 

заслађивачи, кондиторски премази и пунила, 

производи од меда, матична млеч за исхрану( не за 

медицинске сврхе), прополис за прехрамбене сврхе, 

прополис за исхрану.   

35  пословни менаџмент, управљање и организација 

пословних трансакција, уговарање и закључивање 

комерцијалних послова за друга лица, пословно 

управљање за брзи транспорт, за трећа лица.   
 

(210) Ж- 2022-2223 (220) 08.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Ave&Vetmedic d.o.o., Petra Lekovića 6,  

11000, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање, 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-2224 (220) 09.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) ZDRAVLJE PHARM D.O.O. NIŠ, Грује А. 

Костадиновића 16, 18000, Ниш (Црвени крст), RS 

(740) Јелена Амиџић, адвокат, Стражиловска бр. 23, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08 

(591) зелена, црна.  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-2226 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

FRATELLI M - AGRO DOO, KOLARI, Колари бб, 

11431, Колари, општина Смедерево, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 15.07.01; 15.07.09; 26.01.24; 26.04.22; 26.11.03; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) 17  пластичне материје, полупрерађене.  

19  кочићи и стубови који нису од метала.  

22  везивне нити, неметалне за употребу у 

пољопривреди; мреже(противградне); спојнице 

неметалне.  
 

(210) Ж- 2022-2227 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 

Boulevard, 75039-2298, Irving, Texas, US 

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

(540) 

MOBIL XTRA 

(511) 4  средства за подмазивање у облику 

зупчаничких уља.  
 

(210) Ж- 2022-2228 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) MLINO-MONT d.o.o., Народног фронта 86, 

15350, Богатић, RS 
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(740) Адвокат Лука Обрадовић, Милоша Савчића 8/3, 

11000, Београд 

(540) 

MLINO-MONT 

(511) 7  елеватори за житарице.  

16  хартија и картон; штампане ствари; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  
 

(210) Ж- 2022-2229 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Стеван Анђелковић, Омладинских бригада 

86з/14, 11000, Београд, RS 

(540) 

Stevan Anđelković 

(511) 9  СD-I-дискови [интерактивни компакт 

дискови]; СD јединице за рачунаре; DVD дискови са 

снимљеним музичким садржајем; DVD јединице; 

видео касете; видео-траке; видео филмови: 

дигитална музика која се може преузети са МР3 

интернет страница; дигитална музика која се може 

преузети са интернета; дигитална музика која се 

може преузети; дигитални уређаји за репродукцију 

аудио-трака; дигитални уређаји за репродукцију 

звучног записа; дигитални уређаји за репродукцију 

музике.   

16  књиге; књиге са песмама или нотама; новине; 

дневне новине; плакати од папира; плакати од 

папира или картона; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор].   

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; рекламирање; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; услуге истраживања које се односе на 

рекламирање и маркетинг; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са музичким догађајима; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са домаћим и страним спортским, музичким и 

осталим догађајима из области културе; директно 

оглашавање; непосредно оглашавање; филмско 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per 

click оглашавање]; оглашавање путем банера; 

рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета.   

38  пренос дигиталне музике; достава дигиталне 

музике путем телекомуникација; пренос звука и 

визуелних записа путем мрежа.   

41  пружање дигиталне музике која се не може 

преузети са интернета; продукција музике; 

продукција и објављивање музике; услуге уређивања 

у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.   
 

(210) Ж- 2022-2230 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Раде Баста, Славка Ћурувије 11/12,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Žene su zakon 

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

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, маркетинг, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација, професионалне пословне 

консултације, услуге односа са медијима, 

саветодавне услуге у пословном управљању, вођење 

пословних догађаја, пружање пословних 

информација путем веб страница.   

41  пренос знања и искуства [обучавање], 

организовање и вођење образовних форума уживо, 

организовање и вођење радионица [обука], припрема 

и вођење семинара, пружање услуга у области забаве 

и разоноде, организовање и вођење конференција, 

образовне услуге, настава, обука, организовање 

такмичења [образовних или забавних].   
 

(210) Ж- 2022-2232 (220) 13.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

OLD SPICE ROCKSTAR 

(511) 3  антиперспиранти и дезодоранси за личну 

употребу; мирисне водице за тело; купке за тело; 

спрејеви за тело.  
 

(210) Ж- 2022-2233 (220) 12.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Научни институт за прехрамбене 

технологије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1, 

21000, Нови Сад, RS 
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(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.07.06; 26.01.06; 26.04.04; 26.04.10; 

26.04.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела.  

(511) 41  издавање текстова, осим рекламних 

текстова; услуrе пружања обуке; издавање књига; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; пренос знања и искуства (обучавање). 42  

хемијске анализе; бактериолошка испитивања; услуrе из 

области хемије; хемијска испитивања; технолошка 

истраживања: инжењерске услуrе; контрола квалитета; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

биолошка истраживања; услуге научних лабораторија; 

научна истраживања; саветодавне услуге из области 

технологије; научна и технолошка истраживања у вези 

са мапирањем патената.  
 

(210) Ж- 2022-2237 (220) 14.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Čarobna knjiga DOO Beograd, Мике Аласа 36, 

11000, Београд, RS 

(740) Драган Петрић, адвокат , Радничка 19,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела  

(511) 16  књиге, стрипови.  

41  издавање књига.  
 

(210) Ж- 2022-2243 (220) 15.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Concept club d.o.o. Užice, Петра Ћеловића 2, 

31000, Ужице, RS 

(740) Ненад Ненадовић, адвокат, Пива 

Караматијевића 18/29, 11010, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.24; 26.03.23; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06 

(591) златна, тегет, бела.  

(511) 35  рекламирање некретнина; организовање и 

спровођење аукција некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина; услуге анализе тржишта некретнина.  

36  посредовање у промету некретнина; најам 

апартмана; изнајмљивање некретнина; давање савета 

који се односе на улагања у некретнине; услуге везане 

за закуп некретнина; информације о осигурању 

некретнина; саветовање о осигурању некретнина.  

37  чишћење стамбених и комерцијалних 

некретнина; изградња, одржавање и реновирање 

некретнина.  
 

(210) Ж- 2022-2244 (220) 15.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) Concept club d.o.o. Užice, Петра Ћеловића 2, 

31000, Ужице, RS 

(740) Ненад Ненадовић, адвокат, Пива 

Караматијевића 18/29, 11010, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.24; 26.03.23; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06 

(591) златна, тегет, бела.  

(511) 35  рекламирање некретнина; организовање и 

спровођење аукција некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина; услуге анализе тржишта некретнина.  

36  посредовање у промету некретнина; најам апартмана; 

изнајмљивање некретнина; давање савета који се односе 

на улагања у некретнине; услуге везане за закуп 

некретнина; информације о осигурању некретнина; 

саветовање о осигурању некретнина.  

37  чишћење стамбених и комерцијалних некретнина; 

изградња, одржавање и реновирање некретнина.  

 

(210) Ж- 2022-2248 (220) 15.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 
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(731) GLOB TRADE COMPANY DOO, 

Миодрага Ибровца 13, 11050, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Kapsel 

(511) 33  жестока алкохолна пића; ракије; вино.  
 

(210) Ж- 2022-2251 (220) 16.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

(731) OPTIMUS PHARMACEUTICALIS DOO 

BEOGRAD – NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 9ж, 11000, Београд (Нови Београд), RS 

(740) Адвокат Јелена Тадић Пирец, Цара Николаја 

Другог број 28, 11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.02; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06 

(591) љубичаста, плава, зелена и бела.  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-2393 (220) 30.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

ROSOSKIN 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2394 (220) 30.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

LIRUX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2395 (220) 30.12.2022. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

OLIRE 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-62 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

VOMISETRA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-63 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

DAPARTA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-64 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

DIFUMAREZ 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-65 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

ARTEFLUMID 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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(210) Ж- 2023-66 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

GADOMRI 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-67 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

PSOREDUX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-68 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

POMIELOY 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-69 (220) 20.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

MAMMAY 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-84 (220) 24.01.2023. 

 (442) 31.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

OXAWAY 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of Trademarks 

Applications 
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

 

 

 

Промена имена/адресе 
 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2021/1795 промењена је у ADOC DOO 

BEOGRAD, Милорада Јовановића 11, Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1641 промењена је у Svadbena zvona doo, 

Цветанова Ћуприја 173, Београд, RS; 
 
 

 

 

Промена пренос права 
 

За пријаву жига бр. Ж-  2016/54 извршен је 

пренос на KOLID S TIM DOOEL, Kolešino brdo br.6 , 

Novo Selo, MK; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 83754 (181) 21.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1203 (220) 21.06.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) Veterinarska apoteka PlusPlus d.o.o., Булевар 

Михајла Пупина 10а, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 26.01.15; 26.01.19; 

26.01.22; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 5:  пелене за кућне љубимце.  

Кл. 18:  огрлице, повоци и одећа за животиње.  

Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце.  
 

(111) 83755 (181) 05.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1413 (220) 05.08.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12, 11000, Београд 

(540) 

Eksaban 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83756 (181) 19.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1345 (220) 19.07.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) Swissôtel Management GmbH, Ibis Zürich 

Messe Airport, Heidi Abel-Weg 5, 8050 , Zürich, CH 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

SWISSÔTEL 

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности; 

управљање непокрекностима; администрација везана 

за непокретности; управљање становима или вилама; 

услуге управљања становима, зградама и стамбеним 

некретнинама; управљање зградама [услуге везане за 

непокретности]; управљање стамбеним зградама; 

управљање финансијама и некретнинама у вези са 

становима и смештајем, као што су хотели, мотели, 

хотелски комплекси, апартмани, стамбени хотели, 

туристички домови и други стамбени објекти за 

викендице и кампове; продаја и изнајмљивање 

смештаја, апартмана, студија, соба у хотелским 

објектима, хотелских комплекса, стамбених хотела и 

других стамбених зграда за боравак током одмора и 

кампове за одмор; изнајмљивање и управљање 

смештајем за друге; изнајмљивање некретнине на 

бази тајм шера, услуге управљања и изнајмљивања 

тајм шер некретнина; услуге подршке и саветовања у 

области некретнина; управљање и рад брендираних 

резиденција; управљање и управљање апартманима и 

вилама са продуженим боравком; изнајмљивање 

станова; изнајмљивање и обезбеђивање канцеларија, 

пословног простора и радних простора за колективну 

или индивидуалну употребу; изнајмљивање и 

обезбеђивање заједничких радних просторија или 

радних простора који ће се делити; изнајмљивање 

намештених канцеларија; услуге пословног и 

пројектног финансирања; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге у вези са свим 

горе наведеним услугама; све претходно наведене 

услуге које се пружају електронски или онлајн из 

рачунарске базе података или путем интернета.  
 

(111) 83757 (181) 07.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1300 (220) 07.07.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) Mivo Global d.o.o. Beograd, Кнеза Михаила 30, 

11000, Београд, RS 

(740) Кристиан Далеа, адвокат, Светозара Марковића 81а, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08 

(591) наранџаста, браон, црна, бела  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; 

атлетске хеланке; бадемантили; балетанке; балетанке 

[равне ципеле]; балске хаљине; балске ципеле; 

беретке; бермуде; бикини гаћице; бикини горњи 

делови; бикини доњи делови; бикини за мушкарце; 

бикини купаћи костими; бициклистичка одећа; 

бициклистичке јакне; бициклистичке капе; 

бициклистичке мајице; бициклистичке патике; 

бициклистичке хеланке; бициклистички дресови; 

бициклистички шорцеви; блузе; блузе, кошуље; блуз 

е са дугим рукавима; блузе са кратким рукавима; 

блуз е [умеци на грудима кошуље]; боди [женско 

рубље]; бодији за бебе и малу децу; бодији [одећа]; 

боксерице; болера; бретеле за грудњаке [делови 

одеће]; везена одећа; визир качкети; визир качкети 

[опрема за главу]; виндјакне; водоотпорна обућа; 

водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна 

одећа; водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне 

панталоне [панталоне]; водоотпорне ципеле; 

водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; вунени 

шалови; вунени џемпери; вунене чарапе; вунене 

хулахопке; вунене капе; вунене јакне; вунена одећа; 

гаће; горњи делови за тенис; голферске капе; горњи 

делови обуће; горњи делови одеће за децу; горњи 

делови одеће за жене; горњи делови одеће за 

мушкарце; горњи делови одеће за одрасле; 

грудњаци; гумирана одећа за скијање на води; доњи 

веш; доњи веш за упијање зноја; дводелни купаћи 

костими; дебели зимски капути; дечија покривала за 

главу; дечије панталоне; дечије чарапе; дечији 

бодији; дечје ципеле; дечји доњи веш; дечји 

комбинезони за игру; дрвена обућа, кломпе; дресови 

за фудбал; дресови за одбојку; дресови [одећа]; дуги 

дамски шалови од вештачког крзна; дуги дамски 

шалови; дуге зимске капе са кићанком; дуге гаће; 

дугачки доњи веш; дугачке хаљине; дугачке јакне; 

дугачке гаће; дукс мајице; дуги капути са крзненим 

оковратником; дуже женске боксерице; еластична 

одећа; елегантне мушке чарапе; елегантне панталоне; 

еспадриле; ешарпе као одећа; женска обућа; женска 

уникатна модна одећа; женске боксерице [доњи 

веш]; женске најлонске чарапе, трико; женске 

панталоне; женске папуче на преклоп; женске 

поткошуље; женске хаљине; женске ципеле; женске 

чарапе; женске чизме; женски доњи веш; женски 

доњи веш до колена; женски комбинезони; женски 

костими; женски купаћи костими; женски шешири 

који се везују испод браде; зимске јакне; зимске 

рукавице; зимске чизме; зимски капути; зној нице; 

знојнице за главу; знојнице за тенис; јакне без 

рукава; јакне за пешачење; јакне за планинарење; 

јакне за сафари; јакне за скијање на дасци; јакне које 

рефлектују светлост; јакне од вештачког крзна; јакне 

[одећа]; једноделни женски комбинезони са шорцем; 

кабанице [одећа]; капе; капе за купање; капе за 

туширање; капути; каишеви [одећа]; комплети 

[одећа]; комплети блуза и џемперић; комплети 

кратких мајица и панталона [одећа]; комбинезони 

[одећа]; комбинезони за скијање; комбинезони за 

плажу за заштиту од сунца; кожни појасеви; костими 

за маскембале; кошуље за одрасле; кошуље-јакне; 

кошуље за мушкарце; кошуље за жене; кошуље за 

децу; кравате; крагне [одећа]; кратке панталоне 

бермуде; кратке подсукње; кратке чарапе; купаће 

гаће; мајице; мале капе уз главу; мали шешири; 

мараме за главу; мараме, шалови; мушке боксерице; 

мушке мајице без рукава; мушке ципеле; мушке 

чарапе; мушке панталоне; мушки доњи веш; мушки 

бициклистички шортсеви; мушки купаћи костими; 

мушки свечани сакои; обућа; обућа за плажу; одела; 

огртачи, капути; одећа; одећа за купање; одећа за 

мотоциклисте; одећа за плажу; одећа од имитације 

коже; одећа од коже; одећа од латекса; одећа од 

џинса; одећа са лед светлом; панталоне; памучни 

џемпери; папирна одећа; папуче за купатило; папуче; 

патике; плетена одећа [одећа]; плесна одећа; плес не 

папучице; плесне ципеле; плесни костими; 

подсукње; подгаће; појасеви за ношење новца 

[одећа]; пословна одела; пословна одећа; прслуци; 

прслуци-ветровке; прслуци за тренинг; пуловери без 

рукава; пуловери од флиса; пуловери са капуљачом; 

равне ципеле; рукавице као делови одеће; рукавице 

[одећа]; сандале; сандале за купатило; спортске 

мајице, дресови; сукње; сукње-панталоне; траке за 

главу [одећа]; топ хаљине; трико; трикои; хаљине; 

ципеле; чизме; чарапе и плетена трикотажа; џемпери; 

шалови; шешири; шортсеви; штитници за уши 

[одећа]; чарапе за једнократну употребу; спортске 

чарапе; термо чарапе; чарапе без стопала; чарапе до 

глежњева; чарапе за воду; чарапе за тенис; чарапе за 

фудбал; чарапе папуче; држачи чарапа.   
 

(111) 83758 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-549 (220) 24.03.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) Предраг Спасојевић, Јурија Гагарина 277/50, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

68 ЗИС / RS / IPO 

 

(511) Кл. 9:  зд наочаре; зд скенери; акумулатор, 

електрични; акустични аларми; антене; алармна звона, 

електрична; апарат за мерење нагиба; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за бележење времена; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за мерење притиска; 

апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду 

података; апарати за пренос звука; апарати за снимање 

звука; апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; аудио интерфејси; батерије, електричне; 

батерије, електричне, за возила; бежични преносиви 

штампачи за употребу са лаптопом и мобилним 

уређајима; бежични телефони; браве, електричне; ваге; 

видео екрани; воки-токи; геодетске справе и 

инструменти; грамофони; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са интернета; 

двогледи; детектори дима; дигитални знаци; дигитални 

интерфејс контролери музичких инструмената који су 

аудио интерфејси; дигитални рамови за фотографије; 

дигитални термостати за контролу климатизације; ДНА 

чипови; држачи за телефоне у аутомобилу; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електронске етикете за производе; 

електронске интерактивне табле; електронске огрлице 

за дресуру животиња; електронске оловке [за видео-

дисплеје]; електронске партитуре које се могу преузети 

он-лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронски кључеви као даљински управљачи; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

електронски нумерички дисплеји; електронски системи 

контроле приступа за блокирање врата; емотикони за 

мобилне телефоне који се могу преузети; звучници; 

инструменти за испитивање гасова; интерфејси за 

рачунаре; квантни рачунари; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; контакти, електрични; 

магнети; машине за гласање; машине за рачунање; 

мелодије за мобилне телефоне које се могу преузимати; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

микроскопи; мобилни телефони; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; мит [рачунарска периферна опрема]; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук рачунари; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; опрема за 

телефонирање слободних руку [хендс фри]; оптички 

апарати и инструменти; оптички носиоци података; 

паметне наочаре; паметни звучници; паметни сатови; 

подлоге за "мишеве"; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви звучници; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; 

противпожарни аларми; против провални 

упозоравајући апарати; радио апарати; рачунари; 

рачунарска меморија, уређаји; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски софтвер .. који се 

може преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже; 

симулатори управљања и контроле возила; системи за 

распршивање за противпожарну заштиту; скенери 

[опрема за обраду података]; склопиви паметни 

телефони; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре; 

смартфони [паметни телефони]; соларне батерије; 

соларне плоче за производњу електричне енергије; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

софтвер као медицински уређај [SaМD] , који се може 

преузети; спортске наочаре; таблет рачунари; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телефонски апарати; термалне камере; термостати; 

тонер кертриџи,' празни, за штампаче и фотокопире; 

торбе за лаптопове; траке за мобилне телефоне; ултра 

танки звучници; унутрашњи вентилатори за рачунаре; 

уређаји за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за анализу величине 

наночестица; УСБ прикључци; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; футроле за 

таблет рачунаре; футроле за паметне телефоне; читачи 

бар-кодова; читачи електронских књига; читачи 

[опрема за обраду података]; џепни електронски 

преводиоци; џепни калкулатори; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница.   

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; договарање претплате 

за услуге телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; компјутерско 

управљање подацима; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [рау рег click оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организовање 
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изложби за привредне или рекламне потребе; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рачуноводство; ревизија пословања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

системација информација у компјутерским базама 

података; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге онлајн поручивања 

хране за понети и доставе из ресторана; услуге 

рекламних агенција.   

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализа 

воде; анализе за експлоатацију нафтних поља; 

анализе рачунарских система; геолошка испитивања 

терена; графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско похрањивање података; 

заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб 

сервера; изнајмљивање рачунарског софтвера; израда 

и одржавање веб страница за друге; инжењерске 

услуге; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; консултације о сигурности 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; научна и технолошка 

истраживања у области природних катастрофа; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; одржавање рачунарског софтвера; 

писање рачунарских кодова; поновно успостављање 

рачунарских података; пројектовање модела 

рачунарском симулацијом; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; развој видео и рачунарских игара; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; рачунарски графички дизајн за 

мапирање видео пројекција; рачунарско 

програмирање; рударење крипто-валуте; саветовање 

о сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветодавне услуге 

из области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге у области сигурности 

телекомуникационих мрежа; сервер хостинг; 

умножавање рачунарских програма; услуге кодирања 

податка; услуге рачунарског програмирања за обраду 

података; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података; услуге 

технолошког саветовања за дигиталну трансформацију; 

чување резервне копије података ван мреже.   
 

(111) 83759 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-550 (220) 24.03.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) Предраг Спасојевић, Јурија Гагарина 277/50, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

11000, Београд 

(540) 

HOOLOOVOO 

(511) Кл. 9:  зд наочаре; зд скенери; акумулатор, 

електрични; акустични аларми; антене; алармна 

звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати 

за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за бележење времена; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за мерење притиска; 

апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду 

података; апарати за пренос звука; апарати за 

снимање звука; апликације за рачунарске софтвере 

које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије, 

електричне; батерије, електричне, за возила; 

бежични преносиви штампачи за употребу са 

лаптопом и мобилним уређајима; бежични телефони; 

браве, електричне; ваге; видео екрани; воки-токи; 

геодетске справе и инструменти; грамофони; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; двогледи; детектори дима; 

дигитални знаци; дигитални интерфејс контролери 

музичких инструмената који су аудио интерфејси; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; ДНА чипови; 

држачи за телефоне у аутомобилу; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електронске етикете за производе; 

електронске интерактивне табле; електронске 

огрлице за дресуру животиња; електронске оловке 

[за видео-дисплеје]; електронске партитуре које се 

могу преузети он-лајн; електронске публикације које 

се могу преузимати; електронске табле за 

обавештења; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски системи контроле приступа за блокирање 

врата; емотикони за мобилне телефоне који се могу 
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преузети; звучници; инструменти за испитивање 

гасова; интерфејси за рачунаре; квантни рачунари; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; контакти, електрични; магнети; машине за 

гласање; машине за рачунање; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; меморијске картице 

за машине за видео игре; микроскопи; мобилни 

телефони; монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; мит [рачунарска периферна 

опрема]; музичке датотеке, фајлови, које се могу 

преузимати; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навлаке за лаптопове; навлаке за паметне 

телефоне; наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук 

рачунари; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптички апарати и инструменти; оптички 

носиоци података; паметне наочаре; паметни звучници; 

паметни сатови; подлоге за "мишеве"; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

звучници; преносиви мултимедијални читачи, плејери; 

противпожарни аларми; против провални 

упозоравајући апарати; радио апарати; рачунари; 

рачунарска меморија, уређаји; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски софтвер .. који се 

може преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже; 

симулатори управљања и контроле возила; системи за 

распршивање за противпожарну заштиту; скенери 

[опрема за обраду података]; склопиви паметни 

телефони; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре; 

смартфони [паметни телефони]; соларне батерије; 

соларне плоче за производњу електричне енергије; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

софтвер као медицински уређај [SaМD] , који се може 

преузети; спортске наочаре; таблет рачунари; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телефонски апарати; термалне камере; термостати; 

тонер кертриџи,' празни, за штампаче и фотокопире; 

торбе за лаптопове; траке за мобилне телефоне; ултра 

танки звучници; унутрашњи вентилатори за рачунаре; 

уређаји за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за анализу величине 

наночестица; УСБ прикључци; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; футроле за 

таблет рачунаре; футроле за паметне телефоне; читачи 

бар-кодова; читачи електронских књига; читачи 

[опрема за обраду података]; џепни електронски 

преводиоци; џепни калкулатори; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница.   

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; договарање претплате 

за услуге телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; компјутерско 

управљање подацима; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [рау рег click оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рачуноводство; ревизија пословања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

системација информација у компјутерским базама 

података; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге онлајн поручивања 

хране за понети и доставе из ресторана; услуге 

рекламних агенција.   

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализа 

воде; анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе 

рачунарских система; геолошка испитивања терена; 

графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење 

унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско надгледање података о заштити личности 

ради откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско похрањивање података; заштита од 

рачунарских вируса; изнајмљивање веб сервера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и 

одржавање веб страница за друге; инжењерске услуге; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; конвертовање података или докумената 

са физичких на електронске носаче; консултације о 
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сигурности података; надгледање рачунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; научна и технолошка истраживања у 

области природних катастрофа; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; одржавање 

рачунарског софтвера; писање рачунарских кодова; 

поновно успостављање рачунарских података; 

пројектовање модела рачунарском симулацијом; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; развој видео и рачунарских игара; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; рачунарски графички дизајн за 

мапирање видео пројекција; рачунарско програмирање; 

рударење крипто-валуте; саветовање о сигурности 

рачунара; саветовање у вези информационих технологија; 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера; саветовање у области рачунарског софтвера; 

саветодавне услуге из области компјутерске технологије; 

саветодавне услуге из области телекомуникационе 

технологије; саветодавне услуге у области сигурности 

телекомуникационих мрежа; сервер хостинг; умножавање 

рачунарских програма; услуге кодирања податка; услуге 

рачунарског програмирања за обраду података; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; услуге софтверског инжењеринга 

за обраду података; услуге технолошког саветовања за 

дигиталну трансформацију; чување резервне копије 

података ван мреже.   
 

(111) 83760 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1186 (220) 20.06.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.22; 09.01.09; 25.01.15; 25.01.25; 25.05.02; 

26.01.11; 26.04.03; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14 

(591) беж, браон, бела, жута  

 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; ликери, наиме ликери 

са укусом чоколаде.  
 

(111) 83761 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1187 (220) 20.06.2022. 

 (151) 16.12.2022. 

(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 09.01.09; 25.01.15; 25.01.25; 25.05.02; 

26.01.11; 26.04.03; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.14  

(591) беж, браон, сива, бела  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића; ликери, наиме ликери 

са укусом кокоса.  
 

(111) 83762 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1003 (220) 06.06.2022. 

 (151) 19.12.2022. 

(732) Viceroy Cayman Limited, c/o Maples Corporate 

Services Limited, Ugland House, Grand Cayman,  

KY1-1104, KY 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 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, 
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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, 

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.  

Кл. 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.  
 

(111) 83763 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1006 (220) 06.06.2022. 

 (151) 20.12.2022. 

(732) 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) Кл. 9:  видео снимци са драмским 

телевизијским програмом; видео снимци са 

драмским телевизијским серијама који се могу 

преузети; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  
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Кл. 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.  

Кл. 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.  
 

(111) 83764 (181) 15.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1329 (220) 15.07.2022. 

 (151) 21.12.2022. 

(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

ActiFe 

(511) Кл. 3:  козметика; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; парфимерија, етерична уља, 

немедицински лосиони за косу; етарска уља.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу 

у медицини, дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

додаци за минералну храну, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, масти за медицинску и 

ветеринарску употребу, лосиони за медицинску 

употребу, витамински препарати.  
 

(111) 83821 (181) 19.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1342 (220) 19.07.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) BOO d.o.o. Jagodina, Браће Југовића 3,  

35000, Јагодина, RS 

(740) Братић Јанковић Милена, Вожда Карађорђа 100/Л, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.03.15; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, црна.  

(511) Кл. 17:  материјали за звучну изолацију; 

изолациони материјали за, задржавање топлоте; 

изолациони материјали; изолациони филц; супстанце 

за изоловање грађевина од влаге;  фолије од метала 

за изолацију; металне фолије за изолацију; 

изолационе траке.  

Кл. 19:  слеме крова, спој кровних равни; кровна 

шиндра; кровни олуци, неметални; кровни опшиви за 

избацивање, воде, неметални;  кровни покривачи, 

неметални; битуменске облоге, премази за кровове; 

кровови, неметални.  

Кл. 35:  малопродаја и великопродаја  следећих роба: 

слеме крова, спој кровних равни,  кровна шиндра, 

кровни олуци, неметални; кровни опшиви за избацивање 

воде, неметални; кровни покривачи, неметални; 

битуменске облоге, премази за кровове; кровови, 

неметални; материјали за звучну изолацију; изолациони 

материјали за задржавање топлоте; изолациони 

материјали; изолациони филц; супстанце за изоловање 

грађевина од влаге; фолије од метала за изолацију; 

металне фолије за изолацију; изолационе траке.  
 

(111) 83766 (181) 20.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1347 (220) 20.07.2022. 

 (151) 21.12.2022. 

(300) 97/253150  04.02.2022.  US. 

(732) EQRx International, Inc. (Delaware 

corporation), 50 Hampshire Street, 02139,  

Cambridge, Massachusetts, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

EQJUBI 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83767 (181) 20.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1348 (220) 20.07.2022. 

 (151) 21.12.2022. 

(300) 97/253152  04.02.2022.  US. 
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(732) EQRx International, Inc. (Delaware corporation), 50 

Hampshire Street, 02139, Cambridge, Massachusetts, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

AUMSEQA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83768 (181) 25.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2082 (220) 25.11.2020. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Preduzeće za proizvodwu čipsa I drugih 

proizvoda od krompira "CHIPS WAY" DOO Čačak, 

Милутина Мандића б.б., 32000, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.01; 05.09.03; 07.03.20; 08.07.08; 25.07.04; 

27.05.02; 27.05.10; 29.01.15  

(591) црвена, жута, бела, смеђа, црна, зелена.  

(511) Кл. 29:  чипс.  

Кл. 30:  флипс.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 83769 (181) 23.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1218 (220) 23.06.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка 84, 

23000, Зрењанин, RS 

(740) Адвокат Ксенија Д. Мајкић, Светозара 

Марковића 65/II/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 1:  дестилована вода, закисељена вода за 

пуњење акумулатора, препарати за омекшавање 

воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати 

за влажење који се користе у избељивању, 

индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање 

у производним процесима, детерџенти за употребу у 

производним процесима, помоћне течности које се 

користе са абразивима, ацетати [хемикалије], ацетон, 

киселине, дестилована вода, глицерин за 

индустријску употребу, целулоза, вискоза, лимунска 

киселина за индустријску употребу, препарати за 

бељење (уклањање боје) за индустријску употребу, 

хемикалије за спречавање стварања мрља на 

тканинама, омекшивачи за индустријску употребу, 

камена со, хемикалије за водоотпорност текстила, 

хемикалије за импрегнацију текстила, хидроген 

пероксид за индустријске намене, хемикалије за 

избељивање боје за индустријску употребу, средства 

за уклањање боја за индустријску употребу, 

хемикалије за пречишћавање воде.  

Кл. 3:  шампони, штирак за веш, течни сапун, сапун, 

сапун за избељивање текстил а, плавило за веш, 

препарати за бељење веша, препарати за полирање, 

средства за полирање намештаја и подова, препарати 

за сјај (полири), восак за паркет, восак за полирање, 

препарати за уклањање мрља, сода за прање, 

чишћење, детерџенти, који нису за употребу у 

производним процесима и за медицинску употребу, 

раствори за чишћење, производи за одмашћивање, 

који нису за употребу у процесу производње, 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати 

за прање, течности за чишћење ветробранских 

стакала, течности за чишћење стакала, препарати за 

уклањање рђе, оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама, препарати за отчепљивање одводних 

цеви, препарати за хемијско чишћење, неклизајуће 

течности за подове, крпе намочене детерџентом за 

чишћење, средства за сушење судова у машинама за 

судове, восак за подове, хемијски препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству, омекшивачи 

рубља, абразиви, абразивна паста, течна абразивна 

средства за прање, чишћење и полирање, прашкаста 

абразивна средства за прање, чишћење и полирање, 

средства за чишћење и дезинфекцију WC шоља, 

течни детерџент за прање судова, препарати за прање 

и други препарати за употребу код прања веша, 

средства за машинско прање посуђа, сјај за 

машинско прање посуђа, штирак за сјај веша, штирак 

за прање веша, белила за веш, препарати за чишћење, 

препарати за прање, препарати за штиркање, кесице 

са мирисом за рубље, амонијак (испарљиви алкали) 

(детерџент), испарљиви алкали (амонијака) 
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(детерџент), хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству (прање веша), препарати за 

бељење (уклањање боја) за употребу у домаћинству.   

Кл. 5:  дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

дезедоранси, који нису за људе и животиње, 

пургативи (средства за чишћење), дезедоранси за 

одећу и текстил, дезинфекциона средства, 

дезинфекциони сапуни, детерџенти за медицинску 

употребу, средства за чишћење, лаксативи, 

дезинфекциона средства за хемијске тоалете, 

антибактеријски сапуни, антибактеријска средства за 

праље руку.  
 

(111) 83770 (181) 15.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1343 (220) 15.07.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću NIVA 

Žabalj, Чурушка 54, 21230, Жабаљ, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.12; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 3:  вата, блазнице, улошци за породиље.  

Кл. 5:  фластери, материјал за завијање, а нарочито: 

медицинска вата, калико завоји, стерилне газе и 

компресе, памучна газа.  

Кл. 10:  еластични завоји, медицинске чарапе за вене, маске.   
 

(111) 83771 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1279 (220) 01.07.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću NIVA 

Žabalj, Чурушка 54, 21230, Жабаљ, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 29.01.04  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 3:  вата, блазнице, улошци за породиље.  

Кл. 5:  фластери, материјал за завијање, а нарочито: 

медицинска вата, калико завоји, стерилне газе и 

компресе, памучна газа.  

Кл. 10:  еластични завоји; медицинске чарапе за вене; 

маске.  
 

(111) 83772 (181) 14.01.2032. 

(210) Ж- 2022-40 (220) 14.01.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Bitgear Wireless Design Services doo,  

Стевана Марковића 8, 11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 15.01.13; 24.17.02; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  аларми; апарат за мерење нагиба; 

апарати за анализирање хране; апарати за анализу 

ваздуха; апарати за балансирање; апарати за 

даљинско управљање; апарати за мерење; 

апарати за интерну комуникацију; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење раздаљине; 

апарати за мерење удаљености; апарати за обраду 

података; апарати за обуку; апарати за праћење, који 

нису за употребу у медицини; апарати за пренос 

звука; апарати за прецизна мерења; апарати за 

проверу брзине возила; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

снимање звука; апарати за тестирање који нису за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

вагање; апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; аудио и видео 

пријемници; аудио интерфејси; бежични телефони; 

браве, електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; временски прекидачи, 

аутоматски; гасометри [инструменти за мерење]; 

детектори; детектори дима; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; дифракциони апарат у 

микроскопији за преламање спектра; еквилајзери 

[аудио апарати]; електричне инсталације за 

спречавање провала; електричне инсталације за 

даљинско управљање индустријским процесима; 

електрични апарати за даљинско паљење; електро-

динамички апарати за даљинско управљање 
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сигналима; електронске огрлице за дресуру 

животиња; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске цеви за појачавање; 

електронски кључеви као даљински управљачи; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; железнички сигурносни уређаји; 

звона [упозоравајући уређаји]; звучни апарати и 

машине; индикатори брзине; индикатори губитка 

струје; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори температуре; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 

гасова; инструменти за лоцирање звука; инструменти 

за мерење висине; инструменти за мерење 

вискозитета, густине; инструменти за нивелацију; 

инструменти за нивелирање; инструменти за 

одређивање азимута; инструменти за осматрање; 

инструменти и машине за тестирање материјала; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; инфрацрвени 

детектори; компјутерски хардвер; машине за мерење 

тежине; мерачи; мерачи протока; мерачи 

фреквенције; мерне сонде за научне сврхе; мерни 

инструменти; мерни инструменти, електрични; 

метеоролошки инструменти; носиви уређаји за 

мерење активности; оптички апарати и инструменти; 

оптички читачи слова, симбола; паметне наочаре; 

паметне наруквице [мерни инструменти]; паметни 

сатови; паметно прстење; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; појачала; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; предајни 

уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; 

противпожарни аларми; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; радари; радио пејџери; 

радио-телефонски склопови; рачунари; рачунарска 

меморија, уређаји; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунске машине; регулатори јачине 

светла, електрични; регулатори преоптерећења 

напона; регулациони апарати, електрични; 

резонатори за откривање подземних вода; 

респиратори за пречишћавање ваздуха; слушалице; 

смартфони [паметни телефони]; слушалице за 

комуникацију на даљину; соларне батерије; 

спектографски апарати; спектроскопи; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони преносници; термометри, не за 

медицинску употребу; термостати; термостати за 

возила; термо-хигрометри; уређаји за глобално 

позиционирајући систем [гпс]; уређаји за електричне 

и електронске ефекте за музичке инструменте; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу.  

Кл. 42:  ажурирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; биолошка истраживања; 

вођење студија техничког пројектовања; геолошка 

испитивања терена; графички дизајн;конкретне 

називе робе коју подносилац пријаве производи; 

односно услуга које пружа; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

електронско похрањивање података; изнајмљивање 

веб сервера; изнајмљивање мерача потрошње 

електричне енергије; изнајмљивање рачунара; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и 

одржавање веб страница за друге; инжењерске 

услуге; инсталирање рачунарског софтвера; 

испитивање материјала; истраживања из области 

механике; истраживања из области физике; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области заваривања; истраживања у 

области технологије телекомуникација; истраживање 

и развој нових производа за друге; истраживање у 

области заштите животне средине; калибрација 

[мерење]; клиничка испитивања; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

консултације о безбедности интернета; консултације 

о сигурности података; контрола квалитета; 

креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; медицинска 

истраживања; надгледање раунарских система ради 

откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; научна истраживања; научна и 

технолошка истраживања у области природних 

катастрофа; научна и техолошка истраживања у вези 

са мапирањем патената; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; 

одржавање рачунарског софтвера; оцењивање 

квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о 

техници; платформа као услуга [паас]; подводна 

истраживања; поновно успостављање рачунарских 

података; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; процењивање квалитета вуне; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације; пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника; развој рачунарских 

платформи; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у 

облаку; саветовање о изради веб сајтова; саветовање 

о сигурности рачунара; саветовање у вези 

информационих технологија; саветовање у вези са 
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штедњом енергије; саветовање у области дизајна и 

развоја рачунарског хардвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; 

саветодавне услуге из области технологије; сервер 

хостинг; софтвер у виду сервиса [саас]; стилизација 

[индустријски дизајн]; тестирање исправности 

возила; тестирање текстила; технолошка 

истраживања; услуге дизајнирања паковања; услуге 

из области хемије; услуге индустријског дизајна; 

услуге информационих технологија које се пружају 

на бази аутсорсинга; услуге истраживања у области 

нафтне, гасне и рударске индустрије; услуге 

кодирања податка; услуге научних лабораторија; 

хемијска испитивања; чување резервне копије 

података ван мреже; хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова].  
 

(111) 83773 (181) 01.02.2032. 

(210) Ж- 2022-141 (220) 01.02.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) ATLANTIC GRAND DOO, Сурчинска 6а, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела.  

(511) Кл. 30:  кафа; пића од кафе са млеком; пића на 

бази кафе. Кл. 35:  рекламирање; оглашавање.  
 

(111) 83774 (181) 16.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1179 (220) 16.06.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(300) 85320  22.12.2021.  JM. 

(732) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 

North, Seattle, Washington 98109, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

FREEVEE 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистарске касе, уређаји за 

рачунање; рачунари и периферни рачунарски 

уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови 

за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и 

пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за гашење пожара; 3д 

наочаре; анимирани цртани филмови; појачала и 

пријемници звука; звучне компоненте и додаци; 

звучна електроника; звучници, телефонски апарати, 

и рачунари за употребу у моторним возилима; 

звучници; торбе и футроле прилагођене или 

обликоване за ношење дигиталних музичких и/или 

видео плејера, ручних рачунара, личних дигиталних 

асистената, електронских организатора и 

електронских нотеса; батерије; пуњачи за батерије; 

паковања батерија; камкордери; камере; футроле 

специјално направљене за фотографске апарате и 

инструменте; футроле, навлаке, и постоља за 

преносиве и ручне електронске уређаје и рачунаре; 

опрема за обраду података, рачунарски софтвер; 

апарати за центрирање фотографских слајдова; 

кинематографске камере; close-up сочива; компакт 

дискови, двд дискови и други медији за дигиталне 

записе; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; рачунарски чипови; рачунарске компоненте; 

софтвер за игре за рачунаре; рачунарски хардвер; 

меморијски уређаји за рачунаре; рачунарски програм 

за приступ, прегледање и претрагу онлајн база 

података; софтер за оперативне системе рачунара; 

софтвер за рачунаре за приступ онлајн 

информацијама; рачунарски софтвер за омогућавање 

плаћања и онлајн трансакција; рачунарски софтвер за 

приступ садржајима на дигиталним медијима 

заснованим на претплати; рачунарски софтвер за 

употребу у обради, екстракцији, кодирању, 

декодирању, чувању и организацији текста, 

података, слика, звука, видео записа, и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

приступање, обележавање, прегледање, сакупљање, 

проналажење, манипулацију, организовање, 

изнајмљивање, и чување звука, података, видео 

записа, игара, и мултимедијалних датотека; 

рачунарски софтвер за конфигурацију, управљање, и 

контролисање мобилних уређаја, носивих уређаја, 

мобилних телефона, рачунара, и периферних 
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рачунарских уређаја, и звучних и видео плејера; 

рачунарски софтвер за креирање и пружање 

приступа корисницима базама података са 

информацијама и датотекама са подацима које се 

могу претраживати; рачунарски софтвер за креирање 

база података са информацијама које се могу 

претраживати; рачунарски софтвер за електронско 

чување података; рачунарски софтвер за 

препознавање слике и говора; рачунарски софтвер за 

кућну атоматизацију; софтвер за интернет 

претраживаче; рачунарски софтвер за онлајн 

куповину; рачунарски софтвер за управљање 

информацијама; рачунарски софтвер за пружање 

корисничких информација са рецензијама, и 

препорукама у вези са забавним садржајем; 

аудиовизуални записи који садрже забавне програме; 

рачунарски софтвер за изнајмљивање и куповину 

филмова, телевизијских емисија, видео записа, 

музике, и мултимедијалних датотека; рачунарски 

софтвер за сакупљање, организацију, модификовање, 

обележавање, и чување података и информација; 

рачунарски софтвер за употребу у дистрибуцији 

реклама за друге; рачунарски софтвер за употребу у 

дељењу информација о производима, услугама, и 

попустима; рачунарски софтвер који генерише 

прилагођене препоруке на основу корисничких 

интересовања; рачунари, таблет рачунари, звучни и 

видео плејери, електронски лични организатори, 

лични дигитални асистенти, и уређаји за глобалне 

позиционе системе, и електронски и механички 

делови и додаци за исте; периферни рачунарски 

уређаји; уређаји за дигиталне медије; уређаји за 

стримовање дигиталних медија; дигитални медији, 

наиме, унапред снимљени дигитални видео дискови, 

дигитални версатилни дискови; звучни и видео 

записи који се могу преузети, двд дискови, и 

дигитални дискови високе дефиниције који садрже 

фиктивне и документарне приче на разне теме; 

дигитални видео плејери; унапред снимљени и 

софтвер који се може преузети који омогућава 

комуникацију и интеракцију између телефона, 

мобилних уређаја, телевизија, конзола за видео игре, 

медијских плејера, рачунара, чворишта дигиталних 

медија, уређаја за интернет ствари (iot), и 

аудиовизуелних уређаја; унапред снимљени и 

софтвер који се може преузети за стримовање звука, 

видео записа, слике, мултимедијалних и 

информација са подацима ка разним мрежним 

уређајима, наиме, личним рачунарима, лаптоповима, 

таблет личним рачунарима, мобилним телефонима, 

личним дигиталним асистентима (pda), уређајима за 

интернет ствари (iot), конзолама за видео игре, 

медијским плејерима, и аудиовизуелним уређајима; 

унапред снимљени и софтвер који се може преузети 

за пренос и приказивање текста, слике, и звука; 

унапред снимљени и софтвер који се може преузети 

за омогућавање гледаоцу аудиовизуелних и 

мултимедијалних забавних програма да приступи 

интерактивној забави; унапред снимљени и софтвер 

који се може преузети за бежичну комуникацију, 

звучне датотеке које се могу преузети, 

мултимедијалне датотеке, текстуалне датотеке, 

писани документи, звучни материјали, видео 

материјали који садрже фиктивни и документарни 

садржај на разне теме; електронске књиге, часописи, 

периодичне публикације, билтени, новине, дневници 

и друге публикације које се могу преузети; мобилне 

апликације које се могу преузети које омогућавају 

корисницима приступ, обележивање, прегледање, 

сакупљање, проналажење, манипулацију, 

организацију, изнајмљивање и чување музике, звука, 

видео записа, игара, аудиовизуелних, 

мултимедијалних датотека; играни филмови и 

телевизијске емисије које се могу преузети које 

садрже фиктивне и документарне приче на разне 

теме, и звучни и видео записи који садрже фиктивне 

и документарне приче на разне теме; музичке 

датотеке које се могу преузети; аудиовизуелни и 

мултимедијални садржај који се може преузети који 

садржи фиктивне и документарне приче на разне 

теме; унапред снимљени или софтвер који се може 

преузети за бежичну комуникацију за пренос гласа, 

звука, видео записа, и података; подкастови и 

вебкастови који се могу преузети који садрже вести и 

коментаре из области филмова, телевизијских 

програма, музике, звучних радова, књига, 

позоришта, књижевних дела, спортских догађаја, 

рекреационих активности, активности у слободно 

време, турнира, уметности, плеса, мјузикала, 

изложби, спортских лекција, клубова, радија, 

комедије, драме, такмичења, игара, играња игара, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимације, актуелности, и 

моде; мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузети; опрема и инструменти за електронску 

комуникацију; електронске компоненте за употребу 

са музичким инструментима; електронски 

генератори тона за употребу са музичким 

инструментима; електронски уређаји за праћење 

здравља и физичке спреме; ручни уређаји за 

контролисање уређаја са дигиталним медијима, 

звучника, појачала, стерео система, и система за 

забаву; слушалице и бубице; опрема за 

информационе технологије и аудиовизуелна опрема; 

апарати за међусобну комуникацију; магнетни 

носачи података, дискови за снимање; магнетски 

кодиране поклон картице; меморијске картице и 

читачи за меморијске картице; микропроцесори; 

мобилни телефони; модеми; монитори, екрани, жице, 

каблови, штампачи, диск драјвери; адаптери, картице 

за адаптере, конектори за каблове, утични конектори, 

конектори за електричну енергију, прикључне 
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станице, и драјвери; апарати за мрежну 

комуникацију; фонографске плоче, дискови за 

снимање звука; преносиви и ручни електронски 

уређаји за чување, манипулацију, снимање и 

ревизију текста, слике, звука, видео записа, и 

података, и електронски и механички делови и 

додаци за исте; преносиви телефони; апарати за 

пројекције; ектрани за пројекције; даљински 

управљачи за преносиве и ручне електронске уређаје 

и рачунаре; даљински управљачи за телевизоре и 

уређаје за стримовање дигиталних медија; сет топ 

боксеви; паметни телефони; апарати и инструменти 

за звучне ефекте за употребу са музичким 

инструментима; носачи звучних записа; траке са 

звучним записима; звучници, микрофони и 

слушалице са микрофоном; стерео системи, системи 

кућних биоскопа, и системи за кућну забаву; траке, 

траке за руке, узице и штипаљке за преносиве и 

ручне дигиталне електронске уређаје за снимање, 

организацију, манипулацију и ревизију текста, 

података, звука, слике и видео датотека; разводне 

кутије; телефонски апарати; телефони; звучни 

апарати као играчке; упутства за кориснике у форми 

која може да се чита електронски, машински или 

преко рачунара, за употребу са, и која се продаје 

заједно са горе наведеном робом; видео касете; 

кертриџи за видео игре; видео телефони; видео 

траке; записи гласа и апарати за препознавање гласа. 

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; разонода; 

организовање и вођење концерата, организовање и 

вођење игара; организовање такмичења; услуге 

снимања звука и видео записа; услуге онлајн 

претраживања и наручивања путем рачунара које 

укључују звучне, видео, и мултимедијалне датотеке, 

и друге аудиовизуелне радове у виду дигиталног 

забавног садржаја који се не може преузети; 

креирање и развијање концепата за забавне и 

образовне програме; услуге дигиталног звучног, 

видео и мултимедијалног издаваштва; дистрибуција 

и изнајмљивање забавног садржаја, наиме, 

телевизијских програма и других аудиовизуелних 

радова у виду дигиталних видео записа који се не 

могу преузети а који садрже поп културу, музику, 

видео игре, телевизијске емисије, филмове, и приче о 

познатим личностима на разне теме које се 

дистрибуирају путем директног дигиталног преноса 

који се може гледати преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникационих мрежа; услуге забаве и 

образовне услуге, наиме, отпремање, преузимање, 

чување, постављање, показивање, едитовање, 

пуштање, стримовање, гледање, прегледање, 

приказивање, таговање, блоговање, дељење, 

манипулација, дистрибуција, издавања, 

репродукција, или другачије пружање електронских 

медија, мултимедијалног садржаја, видео записа, 

филмова, слика, цртежа, текста, фотографија, игара, 

садржаја који креирају корисници, звучног садржаја 

и информација преко интернета или других 

рачунарских и комуникационих мрежа; образовне 

информације; услуге забаве, наиме, визуелни и 

звучни наступи уживо, музичке, естрадне, 

информативне, драмске и комичне емисије; услуге 

забаве, наиме, продукција и дистрибуција 

телевизијских програма и других аудиовизуелних 

радова који садрже коментаре, приче, вести, 

интервјуе, телевизијске емисије, филмове, музику и 

поп културу; услуге забаве, наиме, профилирање 

музичара, уметника и бендова преко видео клипова 

који се не могу преузети; услуге забаве, наиме, 

пружање онлајн звучног, видео и аудиовизуелног 

садржаја који се не може преузети, у виду звучних, 

видео, и мултимедијалних снимака; услуге забаве, 

наиме, пружање привремене употребе онлајн 

звучних, видео, и мултимедијалних датотека које се 

не могу преузети; услуге забаве, наиме, визуелни и 

звучни наступи, музичке, естрадне, информативне, 

драмске и комичне емисије које се изводе уживо; 

забава, филмска продукција, изузев рекламирања 

филмова; изнајмљивање опреме за игре; хостoвање 

онлајн наградних игара и такмичења за друге; 

презентовање биоскопа; филмски студији; услуге 

компоновања музике; услуге продукције музике; 

услуге издавања музике; онлајн дневници, наиме, 

блогови који садрже информације о забави; онлајн 

музички и звучни програми који су унапред 

снимљени и који се не могу преузети а који садрже 

фиктивне и документарне приче на разне теме; 

организовање такмичења (образовних или забавних); 

организовање изложби у културне или образовне 

сврхе; организовање емисија (услуге импресарија); 

продукција и изнамљивање аудиовизуелних снимака, 

нарочито, играних филмова, телевизијског програма, 

видео записа, музичких спотова, и музике у области 

вести, забаве, спорта, комедије, драме, музике, и 

музичких спотова; пружање онлајн електронских 

публикација које се не могу преузети, наиме, књига, 

часописа, новина, периодичних публикација, 

билтена, дневника, упутстава, и видео снимака на 

разне теме, наиме, позориште, филмови, 

телевизијске емисије, спорт, спортске лекције, 

рекреационе активности, активности у слободно 

време, турнири, уметност, плес, мјузикли, уметничке 

изложбе, научне изложбе, забавне изложбе, спортски 

клубови, хоби клубови, друштвени клубови, радио, 

комедија, такмичења, игре, играње игара, фестивали, 

музеји, паркови, културни догађаји, концерти, 

издаваштво, анимација, актуелности, модне ревије, 

историја, језици, слободне уметности, математика, 

пословање, наука, технологија, хобији, култура, 

спорт, уметност, психологија и филозофија; 

продукција подкастова; продукција радијских 
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програма; продукција радијских и телевизијских 

програма; продукција видео подкастова; продукција 

емисија; пружање онлајн базе података о забави која 

се може претраживати а која садржи музику, 

филмове, телевизијске емисије, мултимедијалне 

презентације из области забаве, аудио датотеке које 

садрже музику, стрипове, и публикације из области 

забаве, које се не могу преузети; пружање портала у 

сврхе забаве и образовања за дељење видео снимака, 

услуге забаве, укључујући електронске медије, 

мултимедијални садржај, видео снимке, филмове, 

слике, цртеже, текст, фотографије, садржај који 

креирају корисници, звучни садржај, и сродне 

информација преко рачунара и рачунарских мрежа; 

пружање сајтова за видео на захтев који садрже 

игране филмове и филмове који се не могу преузети; 

пружање вебсајтова који садрже видео снимке који 

се не могу преузети из области филмова, 

телевизијских емисија, и филмских трејлера на разне 

теме; пружање актуелних вести и информација из 

области забаве у вези са такмичењима, видео, 

звучним и прозним презентацијама и публикацијама 

све из области забаве; пружање забаве преко 

апликација које се могу преузети; пружање забаве 

преко вебсајтова; пружање забаве преко подкастова 

и радијских програма; пружање караоке услуга; 

пружање интерактивних ресураса који се не могу 

преузети за претраживање, одабир, управљање, и 

прегледање аудиовизуелног садржаја у виду звучних, 

видео и мултимедијалних записа; пружање обука; 

пружање онлајн електронских публикација које се не 

могу преузети; издавање текстова, изузев рекламних 

текстова; пружање онлајн вести, информација и 

коментара из области забаве; пружање онлајн 

билтена из области телевизије, филмова, и видео 

снимака путем електронске поште; услуге превода и 

усменог превода; пружање онлајн рецензија 

телевизијских емисија и филмова; пружање онлајн 

видео снимака, који се не могу преузети; пружање 

информација о забави, филмовима, и телевизијским 

емисијама преко друштвених мрежа; пружање 

телевизијских емисија и других аудиовизуелних 

радова који се не могу преузети преко услуге видео 

на захтев; издавање књига, часописа, периодичних 

публикација, књижевних дела, визуелних дела, 

звучних дела, и аудиовизуелних дела; оцењивање и 

рецензирање садржаја забавног програма; 

информације из области забаве; услуге студија за 

снимање; верске образовне услуге; изнајмљивање 

аудио, видео и мултимедијалних снимака; 

изнајмљивање филмских пројектора и додатне 

опреме; изнајмљивање звучне опреме; титловање; 

услуге наградних игара; настава и образовне услуге, 

услуге подучавања, услуге забаве, наиме, пружање 

онлајн аудио, видео и мултимедијалних датотека које 

се не могу преузети; телевизијска забава; 

телевизијска забава, наиме, текући телевизијски 

програми који садрже поп културу, телевизијске 

емисије, филмове, и приче о познатим личностима на 

разне теме; позоришна продукција; видео 

продукција; едитовање видео трака; снимање видео 

трака; писање текстова, изузев рекламних текстова.  
 

(111) 83775 (181) 03.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1885 (220) 03.11.2021. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Жељко Милошевић, Булевар Михајла Пупина 

207/11, 11070, Београд, RS 

(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,  

11160, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 01.15.24; 03.07.24; 25.01.25; 26.11.12; 27.05.01 

(511) Кл. 41:  услуге разоноде; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; пружање 

услуга казина [игре на срећу]; клупске услуге 

[забавне или образовне]; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

услуге дискотека; организовање изложби за културне 

или образовне потребе; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; организовање 

спортских такмичења; припрема и вођење семинара, 

радионица за обуку и симпозијума; организовање 

модних ревија и такмичења у лепоти; услуге ноћних 

клубова [забава].  

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге обезбеђивања хране и 

пића; кетеринг хране и пића; услуге кафеа и 

кафетерија; изнајмљивање и резервисање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

хотела; услуге одмаралишта; резервисање пансиона; 

услуге резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге барова, снек барова и 

коктел барова; услуге мотела; изнајмљивање 

просторија за састанке и конференцијских сала; 

услуге резервације хотелских соба и привременог 

смештаја преко интернета; услуге путних агенција у 

вези са резервацијом хотелског смештаја; услуге 

туристичких агенција.  

Кл. 44:  услуге сауна, јакузија и соларијума; услуге 

салона за лепоту; услуге фризерских салона; 

берберске услуге; услуге масаже; услуге 

ароматерапије; wеллнесс услуге и услуге спа 

центара; услуге саветовања у вези са лепотом и 

негом косе.  
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(111) 83776 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1027 (220) 08.06.2022. 

 (151) 22.12.2022. 

(732) Марија Савић, Видиковачки венац 2В,  

11000, Београд-Раковица, RS 

(740) Маја Раднић, адвокат, Висока 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 18.05.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, тамно сива.  

(511) Кл. 39:  организовање путовања.  

Кл. 44:  медицинске и стоматолошке услуге.  
 

(111) 83777 (181) 19.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1341 (220) 19.07.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol 

Industrial Estate, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша 16/III-10, 

11000, Београд 

(540) 

Sutirem 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску употребу; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; лекови за 

људску употребу; хемијски препарати за медицинску 

употребу; фармацеутски препарати.  
 

(111) 83778 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1336 (220) 18.07.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol 

Industrial Estate, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша 

16/III-10, 11000, Београд 

(540) 

Remabirat 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску употребу; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; лекови за 

људску употребу; хемијски препарати за медицинску 

употребу; фармацеутски препарати.  
 

(111) 83779 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1337 (220) 18.07.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol 

Industrial Estate, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша 16/III-10, 

11000, Београд 

(540) 

Cencipral 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску употребу; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; лекови за 

људску употребу; хемијски препарати за медицинску 

употребу; фармацеутски препарати.  
 

(111) 83780 (181) 19.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1338 (220) 19.07.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol 

Industrial Estate, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша 16/III-10, 

11000, Београд 

(540) 

Entevirem 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску употребу; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; лекови за 

људску употребу; хемијски препарати за медицинску 

употребу; фармацеутски препарати.  
 

(111) 83781 (181) 19.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1339 (220) 19.07.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol 

Industrial Estate, Limassol, CY 

(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша 16/III-10, 

11000, Београд 

(540) 

Refetib 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску 

употребу; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; лекови за људску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати.  
 

(111) 83782 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-562 (220) 25.03.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) NINGBO VINC SMART HOME 

FURNISHING CO., LTD.,, ROOM 4002, 558 

TAIKANG MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET, , 

YINZHOU DISTRICT, ZHEJIANG PROVINCE, , CN 
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(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

VINCHOME 

(511) Кл. 11:  лампе; лед диоде, уређаји за 

осветљење; славине; водоводне инсталације за 

купатила; тоалети;  апарати за дезинфекцију; 

инсталације за пречишћавање воде; водокотлићи; 

лавабои [делови санитарних инсталација]; 

вентилатори [за климатизацију]; фрижидери; апарати 

за хлађење ваздуха; фенови за косу; електрични 

фенови, за личну употребу.  

Кл. 20:  огледала; ручна огледала [тоалетна 

огледала]; комоде за купатила [намештај]; тоалетни 

сточићи;  сребрно стакло [огледала]; намештај]; 

ратан, трска; плетена слама, изузев асуре; јастуци;  

кућице за кућне љубимце; кревети; столови; 

канцеларијски намештај;сталак за убрусе [намештај].  
 

(111) 83783 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-513 (220) 22.03.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) Brands for Less (BFL) FZCO, P.O. Box 80794, 

Jebel Ali, Dubai, AE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.03.10; 10.03.11; 24.17.02; 26.11.12; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна  

(511) Кл. 35:  услуге продаје на мало које обухватају 

козметику, канцеларијски материјал, играчке, 

спортску опрему, тканину, одец́у, модне додатке, 

дизајниране одец́е, мушку одец́у, женску одец́у, 

дечју одец́у, накит, сатове, наочаре за сунце, 

производе за личну негу, парфимерију, кожу и торбе; 

ташне, путне торбе; торбице и джепне новчанике, 

ципеле; модне детаље и друге модне производе; 

окупљање, за рачун трећих лица, разних 

артикала/роба који омогуц́авају потрошачу куповину 

разноврсне робе у малопродаји путем поштанске 

наруджбине, путем интернет веб страница или 

онлајн продајних објеката, услуге малопродаје на 

мрежи или путем средства телекомуникација; услуге 

увоза и извоза; услуге франшизинга; маркетинг; 

услуге оглашавања које се пружају путем интернета; 

телевизијско и радио оглашавање; организовање 

модних ревија и изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе, малопродајне и велепродајне услуге 

робне куц́е, демонстрација робе, издавање рекламних 

текстова, унапређење продаје, продаја путем 

глобалних комуникационих мрежа; комерцијално 

управљање лиценцирањем роба и услуга других; 

пружање комерцијалних информација и савета за 

потрошаче у избору производа и услуге; 

изнајмљивање рекламног времена на 

комуникацијским медијима; пружање рецензија 

корисника у комерцијалне или рекламне сврхе.  
 

(111) 83784 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1072 (220) 07.06.2022. 

 (151) 23.12.2022. 

(732) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо 

Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS 

(540) 

VULKAN 

(511) Кл. 5:  фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање у вези са класом 5:фунгициди, 

хербициди.  
 

(111) 83785 (181) 13.04.2032. 

(210) Ж- 2022-688 (220) 13.04.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake 

Drive, Citywest Business Campus,, 24 Dublin , IE 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Analgetol M 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; аналгетици, 

спазмолитици и антипиретици.  
 

(111) 83786 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1363 (220) 22.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Novartis AG, 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BIXODALAN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83787 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1362 (220) 22.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 
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(732) Novartis AG, 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

DIMTRUZIC 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83788 (181) 26.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1371 (220) 26.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(300) 086221  07.04.2022.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HYPER X2 AIR 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе 

за цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана који се удише; замене дувана које се 

удишу; цигарете које садрже замене дувана; табакере; 

кутије за цигарете; снус са дуваном; бурмут са 

дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана; врећице 

никотина без дувана за оралну употребу (које нису за 

употребу у медицини).  
 

(111) 83789 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-583 (220) 29.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover New Jersey 07936, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BELVITA DOBRO 

RASPOLOŽENJE POČINJE 

OVDE. 

(511) Кл. 30:  пекарски производи; пецива; 

производи од житарица; житарице за доручак;, хлеб; 

двопек; слатки или слани кекс; крекери; кекси; 

бисквити; обланде; торте; плочице од житарица; 

вафел производи; колачи; производи од теста; 

грицкалице које садрже чоколаду; мрвице, тесто за 

кекс и пецива; кондиторски производи; јестиви лед, 

наиме сладолед; дезерти; смрзнута пецива и дезерти; 

расхлађена пецива и дезерти; сва напред наведена 

роба која није посебно намењена бебама, деци и 

новорођенчадима.  
 

(111) 83790 (181) 17.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1474 (220) 17.08.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

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

Indianapolis, Indiana 46285 , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EBGLYSS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, наиме 

фармацеутски препарати за лечење, превенцију 

и/или дијагностиковање алопеције, алцхајмерове 

болести, атопијског дерматитиса, аутоимуних 

болести и поремећаја, болести и поремећаја крви, 

поремећаја и болести костију и скелета, тумора, 

кардиоваскуларних болести, болести и поремећаја 

централног нервног система; фармацеутски 

препарати за лечење, превенцију и/или  

дијагностиковање кластер главобоља, болести 

проузрокованих корона вирусима, кронове болести,  

деменције, дерматолошких болести и поремећаја, 

дијабетеса, дислипидемије, ендокриних болести и 

поремећаја; фармацеутски препарати за лечење, 

превенцију и/или дијагностиковање фибромиалгије, 

гастроинтестиналних болести и поремећаја, 

главобоља, срчане инсуфицијенције, запаљења и 

запаљенских болести и поремећаја, запаљенских 

болести црева, поремећаја и болести бубрега, 

болести и поремећаја јетре, лупуса, менталних 

поремећаја, болести и поремећаја метаболизма, 

мигрена, неуродегенеративних болести и поремећаја; 

фармацеутски препарати за лечење, превенцију 

и/или дијагностиковање неуролошких поремећаја, 

гојазности,  остеоартритиса, бола, паркинсонове 

болести, псоријазе, псоријазног артритиса, 

реуматоидног артритиса, улцерозног колитиса и 

васкуларних болести; дијагностички агенси, 

препарати и супстанце за медицинске потребе;агенси 

за дијагностичко скенирање, наиме, агенси за 

дијагностичко скенирање за ин виво употребу; 

радиофармацеутски дијагностички препарати за 

медицинску употребу; радиофармацеутски 

дијагностички препарати за употребу у 

дијагностиковању неуродегенеративних амилоидних 

болести; фарамцеутски препарати.  
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(111) 83791 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1050 (220) 09.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L&M SENSE PINK 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
 

(111) 83792 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1051 (220) 09.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L&M SENSE VIOLET 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
 

(111) 83793 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1052 (220) 09.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји 

и њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 83794 (181) 28.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1244 (220) 28.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Миодраг Максимовић, Јадранска 36,  

15136, Бања Ковиљача, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) Псyцхеделиц Пурпле РГБ 219.18.255; ХЕX 

#ДБ12ФФ; ЦМYК 14.93.0.0;  Харлеqуин РГБ 

56.255.0; ХЕX #38ФФ00; ЦМYК 78.0.100.0   

(511) Кл. 3:  козметика; миришљаво дрво; етерична уља.  
 

(111) 83795 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-581 (220) 29.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 
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(732) Димитра Вујовић, Брезе 12, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 24.17.02; 25.05.01; 26.04.14; 26.04.18; 26.04.24 

(511) Кл. 3:  немедицински препарати за масажу; уља 

и лосиони за масажу; креме за масажу, осим за 

медицинску примену; гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; козметички производи и 

козметички препарати; козметичка уља; козметичке 

креме; козметички гелови; козметички сетови; 

козметички препарати за мршављење.   

Кл. 10:  апарати за масажу; лоптице за масажу; 

штапови за масажу; апарати за естетску масажу; 

лоптице за масажу дубоког ткива; ручни ваљци за 

масажу; ручни уређаји за масажу; апарати за 

естетску масажу за употребу у салонима лепоте; 

пенасти масажни ваљци  

Кл. 44:  масажа; дубинска масажа ткива; пружање 

информација о масажи; пружање услуга сауне, 

салона лепоте, фризерских салона и масажа; 

козметичко саветовање; козметичке услуге за негу 

тела; козметички третмани за тело; консултантске 

услуге у вези са козметичким третманима; пружање 

услуга програма за мршављење  
 

(111) 83796 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-419 (220) 09.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Creative Media Art d.o.o. Beograd,  

Петра Мартиновића бр. 23/11, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Пантелић, Бул. Краља Петра I 53/11, 

11000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.07; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) Кл. 35:  административна обрада захтева за 

куповину поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна обрада одштетног захтева; 

административне услуге; анализа података добијених 

истраживањем тржишта; анализа пословног 

профита; вођење истраживања тржишта; вођење 

маркетиншких истраживања и анализа тржишта; 

вођење, организовање и управљање пословањем; 

вођење послова; вођење пословних догађаја; дељење 

реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; директно оглашавање. 

Кл. 41:  вођење конференција; вођење образовних 

конференција; вођење семинара; вођење 

симпозијума; вођење часова; договарање, 

реализација и организација конференција; 

електронске издавачке услуге; консултовање које се 

односи на организовање и вођење конференција; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; 

организовање изложби, конвенција и конференција 

за културне или образовне потребе; организовање 

изложби, конгреса, семинара и конференција за 

културне и забавне потребе; организовање изложби, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација колоквијума, конференција и конгреса; 

организовање и реализација колоквијума, 

конференција, конгреса, семинара, симпозијума 

радионица за обуку; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација конференција и 

конгреса; организовање и реализација конференција 

и семинара; организовање и реализација 

конференција, конвенција и изложби за културне или 

образовне потребе; организовање и реализација 

конференција, конвенција, образовних изложби, 

часова, предавања, семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација конференција, конгреса и 

симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семнара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

симпозијума и семинара; организовање и реализација 

образовних конференција; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и реализација 

радионица, туторијала, семинара и конференција; 

организовање и реализација семинара, конгреса, 

конференција и симпозијума; организовање и 

реализација семинара, конференција и изложби за 

културне и образовне потребе; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за обуку 

и усавршавање; организовање конгреса и конференција 

за културне и образовне потребе; организовање 

конференција; организовање образовних конференција; 
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организовање семинара и конференција; пружање 

подучавања из области музике путем видео 

конференције; пружање подучавања из области 

рачунара путем видео конференције; пружање 

подучавања из области уметности путем видео 

конференције; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; услуге консултација 

и информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију конференција.  

Кл. 42:  ажурирање веб сајтова; ажурирање интернет 

страница; ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; анализа и оцењивање дизајна производа; 

анализа и оцењивање производа и услуга у вези са 

могућим будућим применама; анализа и оцењивање 

развоја производа; дизајн веб сајтова; дизајн и 

графички дизајн за израду веб сајтова; дизајн и 

графички дизајн за израду веб страница на 

интернету; дизајн и израда почетних страница и веб 

сајтова; дизајн и развој веб станица; дизајн и развој 

дијагностичких апарата.  
 

(111) 83797 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1054 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) 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) Кл. 9:  апликацијски информациони софтвер за 

рачунаре.  

Кл. 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.  
 

(111) 83798 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-958 (220) 25.05.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) ЖЕЉКО САВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА 

САЛАШ НАШ ХОРГОШ, Фодорова дуж 15, 

Кањижа, RS 

(540) 

Снаша са салаша 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изезев пива.  

(111) 83799 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-959 (220) 25.05.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) ЖЕЉКО САВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА 

САЛАШ НАШ ХОРГОШ, Фодорова дуж 15, 

Кањижа, RS 

(540) 

Наше са салаша 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изезев пива.  
 

(111) 83800 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1055 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин, 

Панчевачка бб, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Obesal 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, храна за бебе; дезинфекциона 

средства.  
 

(111) 83801 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1056 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин, 

Панчевачка бб, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

ZvizUP 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83802 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1057 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин, 

Панчевачка бб, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Remebiotic 
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(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83803 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1058 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин, 

Панчевачка бб, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Biodiab 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83804 (181) 10.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1059 (220) 10.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Југоремедија фабрика лекова доо Зрењанин, 

Панчевачка бб, Зрењанин, RS 

(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41, 

11000, Београд 

(540) 

Enzygas 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83805 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-565 (220) 25.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) EYGN Limited, One Montague Place East Bay 

Street, Nassau, BS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.01  

(511) Кл. 16:  штампане ствари и публикације; часописи, 

периодичне публикације, дневници, новински чланци, 

извештаји, прегледи, брошуре, памфлети, 

каталози;образовне публикације, приручници, и књиге; 

веб странице које се могу преузети са интернета у 

облику штампаних материјала; штампане ствари и 

публикације у области рачуноводства, финансија, 

финансијског менаџмента, економије, опорезивања, 

припреме и планирања пореза, ревизија, пословање, 

пословно управљање, информационе технологије, 

иновације, предузетништво, управљање људским 

ресурсима и особљем, осигурање, управљање ризиком, 

закон и усаглашеност са законом, корпоративно 

руковођење, управљање документацијом, маркетинг и 

брендирање, ланац снабдевања, оперативна ефикасност 

и стручно вођство; рачуноводствене књиге; 

рачуноводствени обрасци; постери и фотографије; 

материјали за образовање и наставу; канцеларијски 

материјал; папир, картон; празне картице за белешке и 

блокчићи за подсетнике; папир за белешке са заглављем.  

Кл. 35:  консултантске, саветодавне и информационе 

пословне услуге; пружање пословних информација; 

услуге пословног управљања; пословна администрација; 

саветовање о пословном управљању; помоћ у вођењу 

пословања; услуге саветовања о пословним 

трансакцијама; услуге пословног моделирања; услуге 

реструктурирања пословања; пословни савети у вези са 

финансијском реорганизацијом; услуге упоредних 

анализа у пословању; пословне процене; анализе и 

процене предузећа; саветовање о пословној 

организацији; саветодавне услуге у вези са пословном 

стратегијом и оперативном ефективношћу; саветодавне 

услуге о моделу оперативног пословања; саветовање у 

вези са интерном политиком и процедурама компаније; 

управљање пословним пројектима; савети у вези са 

спајањем и аквизицијом предузећа; услуге детаљне 

анализе свих података релевантних за неко предузеће 

(дју дилиџенс); услуге анализе пре продаје укључујући 

помоћ у припреми финансијских, пореских, кадровских 

и оперативних информација; услуге процене пословног 

ризика и управљања; стручне оцене и извештаји који се 

односе на пословна питања; припрема и писање 

пословних извештаја; рачуноводствене, књиговодствене 

и ревизорске услуге; управљање пословним рачунима; 

компјутеризовано рачуноводство; економско 

предвиђање; припрема финансијских извештаја  и 

анализа за предузећа; управљање финансијским 

записима; ревизија финансијских извештаја; услуге 

пореског рачуноводства; услуге пореског саветовања и 

припреме пореза; саветодавне услуге у вези пореза; 

пореске и царинске саветодавне услуге; саветодавне 

услуге у вези са пореским учинком; припрема пореза; 

припрема документације у вези са опорезивањем; 

управљање ланцем снабдевања и саветодавне услуге у 

раду; услуге трансферних цена и ефективног управљања 

ланцем снабдевања; саветодавне услуге у вези са 

аутоматизацијом пореских функција; организовање 

презентација за пословне, комерцијалне и трговачке 

сврхе; пружање увида у индустрију, наиме студије 

случаја, мисаоно вођство и консултације о пословној 

стратегији; саветодавне услуге које се односе на 
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ангажман, задовољство и лојалност купаца; услуге 

оглашавања; промотивне услуге; услуге оглашавања које 

се пружају путем интернета; пружање пословних 

информација и консултација у области друштвених 

медија; услуге у вези са људским ресурсима и 

запошљавањем; саветовање о управљању особљем; 

саветодавне услуге у вези са запошљавањем и 

задржавањем запослених; саветодавне услуге које се 

односе на инклузивност и разноликост; саветодавне 

услуге у вези са задовољством и ангажовањем 

запослених; канцеларијски послови; компјутеризовано 

канцеларијско управљање; консултације у вези са 

управљањем пословном документацијом; испитивање 

јавног мњења; истраживање тржишта; испитивање 

тржишта; анализа тржишног испитивања; услуге 

пословног и маркетиншког истраживања; пословна 

испитивања у вези са финансијским услугама; обрада 

података; састављање статистике; систематизација 

информација у рачунарске базе података; прикупљање и 

систематизација пословних података; аналитика 

података; анализа пословних података; вођење 

информатичких картотека; услуге секретара компаније; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези с горе наведеним услугама; укључујући све горе 

наведене услуге које се пружају електронски или онлајн 

из рачунарске базе података или интернета.  

Кл. 41:  образовање; пружање обуке; обука из пословних 

вештина и пословног управљања; обука у финансијским 

вештинама и финансијском управљању; пружање обуке и 

образовања у областима рачуноводства, финансија, 

финансијског менаџмента, економије, опорезивања, 

припреме и планирања пореза, ревизије, пословања, 

пословног менаџмента, информационих технологија, 

иновација, предузетништва, управљања људским 

ресурсима и особљем, осигурања, управљања ризицима, 

законом и усклађеношћу, корпоративно руковођење, 

управљање документацијом, маркетинг и брендирање, 

ланац снабдевања, оперативна ефикасност и стручно 

вођство; образовне услуге, наиме држање часова, 

радионица, семинара и онлине семинара и дистрибуција 

сродног материјала за курсеве; пружање обуке у вези са 

управљањем документацијом; забава; спортске и 

културне активности; организовање и вођење 

симпозијума и конференција; организовање догађаја и 

активности доделе награда; издавачке услуге; издавање 

књига, часописа, журнала, истраживачких извештаја, 

новинских чланака, и штампаних наставних и образовних 

материјала; електронске издавачке услуге; онлајн 

издавање електронских књига, часописа, журнала, 

истраживачких извештаја, новинских чланака, и 

наставних и образовних материјала; издавачке и 

електронске издавачке услуге које се односе на питања из 

области рачуноводства, финансија, финансијског 

менаџмента, економије, опорезивања, припреме и 

планирања пореза, ревизије, пословања, пословног 

управљања, информационих технологија, иновација, 

предузетништва, управљања људским ресурсима и 

особљем, осигурања, управљање ризиком, законима и 

усклађеностима, корпоративно руковођење, управљање 

документацијом, маркетинг и брендирање, ланац 

снабдевања, оперативну ефикасност и стручно вођство; 

услуге библиотека; аудио-визуелне презентације на 

дисплеју; продукција аудио-визуелних презентација; 

преводилачке услуге; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге у вези с горе наведеним услугама; 

укључујући све горе наведене услуге које се пружају 

електронски или онлајн из рачунарске базе података или 

путем интернета.  
 

(111) 83806 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-420 (220) 09.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, 

 New York, NY 10018, US 

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

(540) 

TARTE CREASELESS 

CONCEALER 

(511) Кл. 3:  козметика.  
 

(111) 83807 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-561 (220) 25.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(300) 97051908  29.09.2021.  US. 

(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,  

New York, NY 10018, US 

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

(540) 

TARTE 

(511) Кл. 3:  препарати за негу ноктију; лак за нокте.  
 

(111) 83808 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-558 (220) 25.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(300) 97051840  29.09.2021.  US. 

(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,  

New York, NY 10018, US 

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

(540) 

TARTE 

(511) Кл. 5:  дијететски и нутритивни додаци исхрани; 

дијететски додаци у виду напитака у сврху побољшања 

здравља коже, здравља, велнеса и лепоте; мешавине пића 

и додатака исхрани; витамински препарати; дијететски 

суплементи исхрани; протеински додаци исхрани у виду 

шејкова; лековити препарати за негу коже.  
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Кл. 8:  пинцете; грицкалице за нокте; турпије за 

нокте; пуфери за нокте; маказе за заноктице; опрема 

за негу стопала, наиме турпије за стопала; сетови за 

маникир; сетови за педикир; електричне увијачи за 

косу; електричне пегле за исправљање косе.  

Кл. 11:  фен за косу.  

Кл. 26:  укоснице; синтетичке плетенице за косу; 

додаци за косу, наиме, спирале, хватаљке и шнале; 

гумице за косу; машне за косу; копче за косу; 

надоградње косе; мреже за косу; украси за косу у 

облику чешља; украси за косу у облику трака за 

косу; комади косе; прибадаче за косу; гумице за косу 

(сцрунцхиес); украсне игле за косу; држачи коњских 

репова; перике; електрични увијачи за косу осим 

ручних справа; комплети и поклон сетови који се 

првенствено састоје од додатака за косу, наиме, 

гумица за косу, машни за косу, копчи за косу, гумица 

за косу (сцрунцхиес) и украсних прибадача.  

Кл. 35:  услуге онлајн  малопродаје  са дијететским 

производима; услуге малопродаје са дијететским 

производима.  
 

(111) 83809 (181) 15.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1344 (220) 15.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Tijana Faćol PR proizvođač alkoholnih pica 

L&H craft Subotica, Јоргованска 14,  

24000, Суботица, RS 

(740) Ива Грос, Сенћански пут 4/13, 24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 24.17.08; 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24  

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

алкохолни препарати за прављење напитака; џин.  
 

(111) 83810 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-557 (220) 25.03.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) ASW INŽENJERING DOO, Таковска 45а, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) pantone 1797 C-црвена, црна, бела  

(511) Кл. 9:  апликацијски информациони софтвер за 

рачунаре.  

Кл. 42:  пројектовање и имплементација апликацијског 

информационог софтвера; прилагођавање софтверског 

решења захтевима и потребама корисника; 

консултантске услуге у области информационог 

система; обука за коришћење апликацијског 

информационог софтвера; подршка и одржавање 

апликацијског информационог система.  
 

(111) 83811 (181) 09.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1046 (220) 09.06.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Adria Media Group doo, Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Јасмина Ј. Микић, адвокат, Милутина Бојића 3, 

11000, Београд 

(540) 

DOŽIVI PRVENSTVO 

(511) Кл. 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.  

Кл. 35: оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене. 

Кл. 38: телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио емитовање; 

бежично емитовање; видео емитовање; дигитално 

аудио емитовање; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање телевизијских програма; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

емитовање и пренос телевизијских програма; 

емитовање кабловске телевизије; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање тв програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских програма; 

услуге телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 
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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.  
 

(111) 83812 (181) 23.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1300 (220) 23.07.2021. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Springwell д.о.о. Ниш, Радоја Дакића 15, 

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Милена Братић Јанковић,  

Војводе Мишића 75 локал 2, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама;   

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 35:  великопродаја и малопродаја  средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; као и фармацеутских, медицинских и 

ветеринарских препарата; санитарних препарати за 

употребу у медицини; дијететске хране и супстанци 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди   
 

(111) 83813 (181) 11.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1311 (220) 11.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Момир Паунић, Славка Ћурувије 41Д,  

11000, Београд-Савски венац, RS 

(540) 

WALTER SARAJEVSKI ĆEVAP 

(511) Кл. 29:  месо, месне прерађевине; ћевапчићи; 

пљескавице, суџукице, конзервисано и занрзнуто. 

Кл. 32:  пиво.  

Кл. 33:  алкохолна пића; вина; жестока пића.  

Кл. 43:  услуге припремања и обезбеђивања хране и 

пића.  
 

(111) 83814 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-620 (220) 04.04.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Adria Media Group DOO, Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 27.07.01  

(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 
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рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање тв програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (впн); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитси, кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (иптв); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне активности; 

услуге разоноде, нарочито пружање забаве путем 

телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије, 

сателитске телевизије и интернета; продукција и 

дистрибуција телевизијског програма; продукција и 

дистрибуција радијских програма; продукција 

програма кабловске телевизије; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

компиловање, продукција, управљање и извођење 

радио, телевизијских, аудиовизуелних, музичких, 

забавних и позоришних програма; продукција филмова 

и видео трака; услуге продукције забавних догађаја 

уживо; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; издавање мултимедијалног материјала 

онлајн; организовање спортских, културних, музичких  

и образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на пољу 

шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских програма, 

филмова, културе, образовања, забаве и спорта; услуге 

објављивања; производња филмова, који нису 

рекламни филмови; продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; забава посредством 

радија; услуге студија за снимање; изнајмљивање 

опреме за осветљавање позоришних и телевизијских 

студија; услуге репортерског извештавања; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, који 

се не могу преузимати, путем видео записа на захтев; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; дистрибуција филмова; услуге 

тонске технике за манифестације; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге технике 

осветљења за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографсање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 83815 (181) 06.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2129 (220) 06.12.2021. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Бобан Меденица and Мирко Меденица, 

Антона Чехова 029/2, 21000, Нови Сад, RS i Старине 

Новака 021/25, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.10; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива  

(511) Кл. 19:  грађевински материјали, нарочито 

вентилисане фасаде на зградама (стамбеним и 

пословним) од компакта, полуобрађено дрво за 

градњу, греде, даске, панеле; дрво за фурнир.   

Кл. 20:  намештај, намештај израђен од плочастог 

материјала (иверице) по мери, рамове за кревете, 

огледала, огледала на намештају и тоалетна 

огледала, завртњи, шрафови, клинови, точкићи за 

намештај, спојнице за причвршћивање цеви; кабине 

изграђене од компакта.   
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Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје које се 

пружају путем каталога наручених поштом, преко 

веб сајта или путем телевизијских програма за 

куповину; услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције, дистрибуције узорака, развијање 

концепата оглашавања, писања и објављивања 

рекламних текстова; уређење излога; услуге односа 

са јавношћу; продукција програма телевизијске 

продаје; организовање трговачких сајмова и изложби 

за комерцијалне и рекламне потребе; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; услуге помоћи у 

пословању, проналажење особља, преговарање о 

пословним уговорима за друге, анализу трошкова и 

цене коштања, услуге агенција за увоз и извоз; 

административне услуге које се односе на пословне 

трансакције и финансијске извештаје, 

рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију 

пословања и финансија, пословне процене, услуге 

обрачуна и пријављивања пореза; комерцијалне 

административне услуге за лиценце робе и услуга 

трећих лица; услуге које се састоје од регистрације, 

преписа, састављања, сакупљања или 

систематизације писаних саопштења и регистрација 

као и сакупљање математичких или статистичких 

података; канцеларијски послови, услуге подсећања 

на уговорене састанке и заказивања састанака, 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге, компјутерско управљање подацима, услуге 

телефонских централа   

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања 

(уграђивање) и поправљања собних врата; изградња 

и рушење зграда, као и услуге у области 

грађевинарства, унутрашње и спољашње фарбање, 

уградња фасада, малтерисање, водоинсталатерске 

услуге, увођење грејне опреме и покривање кровова; 

рестаурације зграда, рестаурације намештаја.  
 

(111) 83816 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-723 (220) 18.04.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Internet Group d.o.o. Beograd, Савски насип 7, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  штампани материјал; новине; 

периодичне публикације; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; штампане ствари.  

 

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, обавештења 

о пословима; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

презентација робе, изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа 

са јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

маркетиншка истраживања; испитивање јавног 

мњења; обрада текста; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; пружање 

пословних информација путем веб страница; развој 

концепта оглашавања; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; производња 

рекламних филмова; услуге односа са медијима.  

Кл. 38:  емитовање радио програма, емитовање 

телевизијских програма; услуге новинских агенција; 

емитовање кабловске телевизије; комуникација 

преко рачунарских терминала; пренос порука и 

слика посредством рачунара; пружање информација 

у области телекомуникација; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама; пренос 

дигиталних датотека; бежично емитовање; стриминг 

[проток] података.  

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

образовне услуге продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; пружање услуга у 

области забаве и разоноде; изнајмљивање аудио 

опреме; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; фотографске репортаже; фотографисање; 

продукција музике; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев.  
 

(111) 83817 (181) 18.04.2032. 

(210) Ж- 2022-725 (220) 18.04.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Internet Group d.o.o. Beograd, Савски насип 7, 

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  штампани материјал; новине; 

периодичне публикације; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; штампане ствари.  
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Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, обавештења 

о пословима; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

презентација робе, изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа 

са јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

маркетиншка истраживања; испитивање јавног 

мњења; обрада текста; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; пружање 

пословних информација путем веб страница; развој 

концепта оглашавања; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; производња 

рекламних филмова; услуге односа са медијима.  

Кл. 38:  емитовање радио програма, емитовање 

телевизијских програма; услуге новинских агенција; 

емитовање кабловске телевизије; комуникација 

преко рачунарских терминала; пренос порука и 

слика посредством рачунара; пружање информација 

у области телекомуникација; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама; пренос 

дигиталних датотека; бежично емитовање; стриминг 

[проток] података.  

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

образовне услуге продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; пружање услуга у 

области забаве и разоноде; изнајмљивање аудио 

опреме; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; фотографске репортаже; фотографисање; 

продукција музике; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев.  
 

(111) 83818 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1361 (220) 22.07.2022. 

 (151) 27.12.2022. 

(732) Bagley Argentina S. A., Av. Marcelino Bernardi 

18 (2434) Arroyito , CORDOBA , AR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

HOGAREÑAS 

(511) Кл. 30:  крекери; бисквити, суви колачићи, 

бисквити, суви колачићи од житарица; бисквити, 

суви колачићи од овса; кекс са семенкама; органски 

кекс; безглутенски кекс.  

(111) 83819 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-913 (220) 24.05.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Vinarija Aleksić d.o.o. Vranje, Индустријски 

блок 9/1, 17501, Врање, RS 

(540) 

Vinarija Tri sestre 

(511) Кл. 33:  винцордиалс [алкохолна пића]; алкопоп 

[ароматична алкохолна пића са ниским садржајем 

алкохола]; алкохолна есенције; алкохолна пића; 

алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже 

воће; алкохолна пића на бази шећерне трске; алкохолни 

екстракти; алкохолни напици од воћа; амерички виски; 

аперитиви; аперитиви на бази вина; аперитиви на бази 

дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази 

жестоких пића; аперитивна вина; бела вина; биљни 

ликери; битери [горка алкохолна пића]; бренди; бурбон; 

бурбон виски; вермут; вина заштићена именом порекла 

"цхампагне"; вина од грожђа; вина розе; вина са ниским 

садржајем алкохола која не садржи више од 1.15% 

алкохола; вино; вино за кување; виски; водка; воћна 

вина; воћни екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка 

алкохолна пића - битери; горки алкохолни аперитиви; 

десертна вина; дестилована алкохолна пића на бази 

житарица; дестилована жестока пића; дестилована пића; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти жестоких 

алкохолних пића; жестока алкохолна пића 

[дестилована]; жестока алкохолна пића на бази вина 

заштићена именом порекла "армагнац"; жестока 

алкохолна пића на бази вина заштићена именом порекла 

"цогнац"; жестока пића; жестока пића с укусима 

[алкохолна пића]; ирски виски; јабуковача; јабуковаче; 

кава [пенушаво вино]; коктели са пенушавим вином; 

коктели са црним вином; крушковача; кувано вино; 

медовина; напици на бази вина; непенушава вина; 

нискоалкохолна пића, осим пива; нискоалкохолно вино; 

пенушава вина; пенушава вина од грожђа; пенушава 

воћна вина; пикет; пића од вина, воћног сока и газиране 

воде; пића са ниским садржајем алкохола, осим пива, 

која не садрже више од 1.15% алкохола; пића са ниским 

садржајем алкохола, осим пива, која не садрже више од 

1.2% алкохола; појачана вина; помешана алкохолна 

пића, која нису на бази пива; порто вина; природна 

пенушава вина; слатка вина; стона вина; црвена вина; 

џин; шери.  
 

(111) 83820 (181) 04.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1280 (220) 04.07.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Mara Perić PR LEKARSKA ORDINACIJA 

OPŠTE MEDICINE DONNA MEDICAL BEOGRAD, 

Омладинских бригада 86ј, Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна #231F20, жута/златна #CF963Е, златна 

#Е7BB5D, #BD802F  

(511) Кл. 44:  болничке услуге; услуге амбулантне и 

болничке неге; естетска хирургија; естетска и 

пластична хирургија; клиничке услуге естетске и 

пластичне хирургије; здравствена нега; здравствена и 

козметичка нега; здравствена и козметичка нега за 

људе; медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

здравствене услуге у клиникама; услуге здравствене и 

козметичке неге; услуге здравствених клиника; услуге 

здравствених центара; медицинска нега; медицинске 

консултације; медицинске услуге; медицинско 

консултовање; медицинско тестирање; имплантација 

косе; пресађивање косе; козметичка електролиза; 

хигијенска и козметичка нега; услуге козметичке 

стоматологије; козметички третмани за тело, лице и 

косу; третмани убризгавања филера у козметичке 

сврхе; услуге козметичких третмана лица и тела; 

козметички ласерски третман гљивица на ножним 

ноктима; консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; услуге лекара; медицинске и хируршке 

услуге; услуге ласерског затезања коже: услуге 

ласерског подмлађивања коже; услуге медицинске и 

хируршке дијагнозе: пластична хирургија.  
 

(111) 83821 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1085 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Essence plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83822 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1086 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Antrona 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83823 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1114 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Dolfuron 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83824 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1118 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Essence Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83825 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1117 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Dizole 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83826 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1119 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 
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(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Cleanspray EHE 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83827 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1113 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

 

(732) 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) 

Afusec 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83828 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1107 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Supermet Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83829 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1109 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

diament 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83830 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1112 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Frutor Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83831 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1116 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

 

(732) 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) 

Schonil 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83832 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1115 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Professon 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83833 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1105 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Hipro Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83834 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1110 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 
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(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Porcel 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83835 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1120 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

 

(732) 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) 

Tancap Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83836 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1108 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Spanvic Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83837 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1083 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Immetar 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83838 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1082 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83839 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1084 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

 

(732) 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) 

Masterole 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83840 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1106 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

Saeta Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83841 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1111 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.12.2022. 

(732) 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) 

SEPRAIN 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83842 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-495 (220) 17.03.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) KOMBINOVANI PREVOZ DOO PROKUPLJE, 

Милена Јовановића 15, 18400, Прокупље, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/94, 11070, Београд-Нови Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 39:  железнички транспорт, превоз 

камионом, услуге превоза робе тегљачем, истовар 

терета, испорука робе, услуге комерцијалног превоза 

терета, транспортне услуге, шпедиција, посредовање 

у услугама шпедиције, посредовање у превозу робе, 

посредовање у транспорту, пружање информација о 

транспорту, логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика].  
 

(111) 83843 (181) 28.03.2032. 

(210) Ж- 2022-573 (220) 28.03.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Александар С. Петровић, адвокат, Призренска 4, 

Београд 

(540) 

RANOZIL 

(511) Кл. 5:  адстригенти за медицинске намене; 

ађуванти за медицинске потребе; албумински додаци 

храни за медицинску употребу; албумински препарати 

за медицинску употребу; алгинати за фармацеутске 

намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди; 

алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди за 

фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алуминијум ацетат за фармацеутску 

употребу; амино киселине за медицинску употребу; 

аналгетици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитски препарати; антисептици; анти-

уринарни препарати; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за фармацеутске потребе; бактеријски препарати 

за употребу у медицини и ветерини; бактериолошки 

препарати за медицинску и ветеринарску употребу; 

беланчевине као дијететски додаци; бизмутски 

препарати за фармацеутску употребу; биљни екстракти 

за медицинске намене; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биолошки препарати за 

употребу у медицини; витамински препарати; гелови за 

масажу за медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; дермални 

филери за убризгавање; дијагностички препарати за 

медицинску употребу; дијагностички реагенсни 

биомаркери за медицинску употребу; дијастазе за 

медицинску употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце прилагођене 

за медицинску употребу; додаци исхрани са 

козметичким дејством; додаци исхрани; еликсири 

[фармацеутски препарати]; ензими за медицинску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; изотопи за медицинску употребу; јод за 

фармацеутску употребу; јодиди за фармацеутску 

употребу; јодоформ; калијумове соли за медицинску 

употребу; канабидиол за медицинску употребу; 

канабис за медицинске намене; капсуле за лекове; 

капсуле за фармацеутску употребу; кинин за 

медицинске намене; кинин за медицинску употребу; 

колаген за употребу у медицини; колодион за 

фармацеутску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; лекови за нерве; 

лекови за ублажавање стомачног затвора; лекови за 

употребу у стоматологији; лекови против грознице; 

лекови против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лецитин за медицинску употребу; 

лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелеми за 

масажу]; лосиони за ветеринарску употребу; 

лубриканти за личну сексуалну потребу; лупулин за 

фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску 

употребу; масти за медицинску употребу; медицинска 

пића; медицинска уља; медицинске бомбоне; 

медицинске инфузије; медицински алкохол; 

медицински лосиони за косу; медицински препарати за 

мршављење; натријумове соли за медицинску 

употребу; никотинске жваке као помоћ у одвикавању 

од пушења; никотински фластери као помоћ у 

одвикавању од пушења; нутрацеутски препарати за 

терапеутске или медицинске намене; пектин за 

фармацеутску употребу; пептони за фармацеутску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати за 

дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за лечење опекотина; препарати за 

смањење сексуалне активности; препарати за 

хемороиде; препарати против жуљева; протеини као 

додатак исхрани; пургативи [средства за чишћење]; 

противзапаљенска средства; седативи; серотерапијски 

лекови; серуми; сирупи за фармацеутску употребу; 

скроб за дијететске или фармацеутске потребе; 

средства за испирање очију; средства за испирање уста 

за медицинске намене; средства за смањење апетита за 

медицинске сврхе; стикови за ублажавање главобоље; 

стоматолошки абразиви; стрихнин; сулфонамиди 

[лекови]; сумпор у праху за фармацеутску употребу; 

таблете антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете 

за смањење апетита; таблете за тамњење коже; тартар 
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за фармацеутску употребу; тетрахидроканабидинол 

[тхц] за медицинску употребу; тимол за фармацетску 

употребу; тинктура јода; тинктуре за употребу у 

медицини; успављујућа средства; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за лечење 

опекотина од сунца; фармацеутски препарати за лечење 

перути; фармацеутски препарати за негу коже; 

фармацеутски препарати на бази креча; фенол за 

фармацеутску употребу; хемијски препарати за 

фармацеутску употребу; хемијски препарати за 

медицинску употребу; хематогени; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за утврђиваље трудноће; хемоглобин; 

хидрирани хлор за фармацеутску употребу; хлороформ; 

хормони за медицинску употребу; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; целулозни етри за 

фармацеутску употребу.  
 

(111) 83844 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1088 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Coprotec 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83845 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1089 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Pendipax 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83846 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1090 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Sunward Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83847 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1091 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Porselen Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83848 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1092 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Gavan Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83849 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1093 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Picocarb  

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83850 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1095 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Lenocet Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
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(111) 83851 (181) 06.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1627 (220) 06.09.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) ZENTIVA, K.S., U Kabelovny 130,  

102 37 Prague , CS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

ZIMATIL 

(511) Кл. 5:  лекови; фармацеутски препарати за 

људску употребу; ветеринарски препарати; 

хигијенски препарати за медицинске сврхе; 

дијететске супстанце прилагођене за медицинску 

употребу, храна за бебе; фластери, материјали за 

завоје; материјал за пломбирање зуба, зубни восак; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83852 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1087 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Rainzone 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83853 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1094 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

S-Maspor 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83854 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1096 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Spanvic 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83855 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1097 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Mafente 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83856 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1098 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Flexcide 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83857 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1099 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Merindo Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83858 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1100 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Nicoking 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
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(111) 83859 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1101 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Sunward 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83860 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1102 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Ridown 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83861 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1103 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Winaque 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83862 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1104 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Valesure 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

 

(111) 83863 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-759 (220) 26.04.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) Star Brands North America, Inc., 10th Floor, 10 

Bank Street, White Plains, New York, 10606, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

FLIPZ 

(511) Кл. 30:  переце; переце преливене чоколадом; 

переце прекривене са укусом карамеле; переце 

прекривене глазуром; переце преливене аромама; 

переце обложене аромама.  
 

(111) 83864 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1122 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Tembone Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83865 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1135 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Flurocap 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83866 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1137 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Mestrong 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
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(111) 83867 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1123 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Conductor 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83868 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1146 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Abactin 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83869 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1131 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Abarole Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83870 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1129 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Aceplan 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83871 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1127 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Adiconstar 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83872 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1130 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Aztrostar 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83873 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1124 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Canzone  

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83874 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1133 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Chaten 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83875 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1143 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

102 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) 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) 

Clevon Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83876 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1141 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Darben Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83877 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1128 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

KingKong Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83878 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1144 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Lastrole Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83879 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1139 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

 

(732) 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) 

Mistrib Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83880 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1132 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Motax 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83881 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1142 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Prisefen 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83882 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1140 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Refoma Plus 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83883 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1126 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 
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(732) 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) 

Shaolin Xtra 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83884 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1138 (220) 14.06.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) 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) 

Tronlin 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 83885 (181) 04.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1400 (220) 04.08.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) Digi-tel d.o.o., Потес Кључ 91, 32000, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  уређаји за провођење електрицитета; 

наиме уређаји: за провођење електрицитета без 

унутрашњих извора енергије, уређаји за провођење 

електрицитета са унутрашњим извором енергије.  

Кл. 20:  носачи монитора; носачи кућишта рачунара; 

носачи каблова; канцеларијски столови.  
 

(111) 83886 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-409 (220) 04.03.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) Милан Милојевић, Остриковац б.б., Ћуприја, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.03.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08  

(591) ројал плава, црна  

(511) Кл. 41:  припрема (организовање) и вођење семинара.  

Кл. 43:  хотелске услуге.  
 

(111) 83887 (181) 02.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1396 (220) 02.08.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) Кл. 3:  производи за личну негу и парфимеријски 

производи, наиме, екстракт парфема, парфем, колоњска 

вода, тоалетна вода, парфимисани спреј за тело, 

освеживач за тело у виду спреја, спреј за тело, пилинг за 

тело, пена за купање, гел за туширање, купка за тело, 

сапун за тело, путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудер за тело, лосион за руке и крема за руке; козметика, 

наиме, коректор за подручје испод очију, сенке за очи, 

ајлајнери, маскара, шминка за наглашавање очију, лак за 

нокте, пудер за лице, руменило, подлога за шминку и 

коректори, течне подлоге; не-медицински препарати за 

негу усана, кармини, балзам за усне, средство за повећање 

волумена усана, сјај за усне, прајмер за усне, оловка за 

усне, креме за усне, прајмер за лице, хидратантна крема у 

боји, хранљиве креме, лосиони за кожу, средства за 

уклањање шминке, креме за лице, креме за чишћење, 

гелови за чишћење, тоници за лице, хидратантне креме, 

креме за третман очију, пилинзи за лице; средства за 

матирање коже, пудери за бронзирање за кожу и лице, 

усавршавајући пудери, светлуцајући пудери, козметички 

комплет шминке који се састоји од сенки за очи, кармина, 

сјајева за усне, бронзера, оловака за усне, маскаре, 

руменила и лака за нокте.  

Кл. 18:  ручне торбе, торбе за све намене, велике торбе, 

путне торбе, торбе за ношење преко рамена, ташне, 

женске ташнице, поштанске торбе, торбе за пелене, 

вечерње ручне торбе, торбице које се носе око ручног 

зглоба, вреће за ствари, торбе за псе, торбице које се носе 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

104 ЗИС / RS / IPO 

 

око струка, ранчеви, спортске торбе, торбе за теретану, 

приручни кофери, торбе за компјутере, актенташне, торбе 

за пртљаг, вреће за одећу за путовање, путнички кофери, 

торбе за плажу, кесе за куповину, торбице са учкуром, 

новчаници, футроле за кључеве, футроле за кредитне 

картице, козметички несесери и торбе које се продају 

празне, кишобрани, сунцобрани, корице за пасоше, 

новчаници за метални новац, корице за чекове и каишеви.  

Кл. 25:  спортски брусхалтери, панталоне, сукње, 

шортсеви, мајице, плетене мајице, блузе, мајице без 

рукава, фармерице, јакне, капути, хаљине, одела, 

сукње, шортсеви, спортска одећа, свадбена одећа, 

неформална одећа, свечана одећа, формална одећа, 

одећа за гимнастику, одећа за труднице, спортска 

одећа, одећа за заштиту од сунца, хаљине за плажу, 

одећа за плажу, саронзи, одећа за пливање, стезници 

за обликовање тела, бодији, брусхалтери, корсети, 

камисоли, мидери, појасеви за чарапе, стезници, 

гаћице, слипови (доњи веш), гаће, поткошуље, доње 

рубље, прслуци, капе за безбол, шешири, траке за 

главу, спортске капе, сламнати шешири, шешири за 

сунце, костими, капе за пливање, спортска обућа, 

обућа за плажу, неформална обућа, вечерња обућа, 

обућа за вежбање, папуче, чарапе, рукавице, 

рукавице без прстију, огртачи, чарапе и трикотажа, 

доколенице, хулахопке, женске чарапе, женске 

најлонске чарапе/трико, бадемантили, женско доње 

рубље, одећа за одмор, неглижеи, спаваћице, ноћне 

кошуље, пижаме, одећа за спавање, једноделне блузе 

са гаћицама (женско доње рубље) и мараме.  

Кл. 35:  услуге малопродајних трговина, услуге 

малопродајних трговина путем интернета и услуге 

продаје путем поузећа, све у области одеће 

укључујући женско доње рубље и интимни веш, 

кожну галантерију, модне додатке, накит, обућу, 

козметику, производе за личну негу, наочаре, пртљаг 

и производе за кућу.  
 

(111) 83888 (181) 03.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1398 (220) 03.08.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) NICHOLL GROUP DOO NOVI SAD,  

Вука Караџића 7, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Петровић Милан, адвокат, Милете Јакшића 5, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21; 25.01.09; 

26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) златна, бела, сива, зелена.  

(511) Кл. 43:  изнајмљивање привременог смештаја; 

услуге ресторана.  
 

(111) 83889 (181) 04.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1403 (220) 04.08.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада 

Јовановића 11, 11030, Београд, RS 

(740) Александар С. Петровић, адвокат, Призренска 4, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, светло браон.  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању на 

позиве за подношење понуда; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; дистрибуција узорака; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг; маркетинг преко инфлуенсера; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оглашавање 

плаћањем по клику [рау per click оглашавање]; 

промоција производа преко инфлуенсера; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спор ских догађаја; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање на радију; рекламирање 

слањем наруџбеница; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

комуникације мобилним телефонима; обезбеђење 
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корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

дигиталних датотека; пренос електронске поште; 

пренос подкаст садржаја; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

пружање информација у области телекомуникација; 

слање порука; стриминг [проток] података; 

телефонске комуникације; услуге геолокације 

[телекомуникационе услуге]; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања.   

Кл. 39:  достава робе наручене поштом; испорука 

пошиљки; испорука робе; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; паковање робе; превоз 

аутомобилом; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; складиштење 

робе; шпедиција.   
 

(111) 83890 (181) 29.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1377 (220) 29.07.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) FRUITICA DOO, Трг републике 7,  

24220, Чантавир, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 26.04.02; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.24; 

27.07.03; 29.01.15  

(591) плава, бела, браон, драп, зелена, црна.  

(511) Кл. 30:  кафа,инстант кафа, кафени напитак, 

пића на бази кафе.  
 

(111) 83891 (181) 29.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1379 (220) 29.07.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) FRUITICA DOO, Трг републике 7, 

24220, Чантавир, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 26.04.02; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црвена, бела, браон, драп, зелена, црна.  

(511) Кл. 30:  кафа,инстант кафа, кафени напитак, 

пића на бази кафе.  
 

(111) 83892 (181) 27.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1374 (220) 27.07.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300, Zug, CH 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.01.03; 26.01.12; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црна, белa, црвена, жута, наранџаста, плава, 

светло плава, тамно плава.  

(511) Кл. 9:  интерфејси за компјутере; компјутерски 

софтвер, снимљени; компјутерске софтверске 

платформе, снимљене или које се могу преузети са 

интернета; компјутерске софтверске апликације, које се 

могу преузети са интернета; компјутерски програми, 

снимљени; компјутерски програми који се могу преузети 

са интернета; оперативни компјутерски програми, 

снимљени; софтвер за чување екрана компјутера, 

снимљен или који се може преузети са интернета; 

апарати за обраду података; читачи (опрема за обраду 

података); датотеке слика које се могу преузети са 

интернета; музичке датотеке које се могу преузети са 

интернета; екрани (фотографски); графички елементи за 

мобилне телефоне које се могу преузети са интернета.  
 

(111) 83893 (181) 15.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1465 (220) 15.08.2022. 

 (151) 29.12.2022. 

(732) SHENZHEN ELEGO TECHNOLOGY 

CO.,LTD., 4 Floor and 5 Floor, LiChun(1#) Building, 

TaiHuaWuTong Industrial Park, Sanwei Community,  

Hangcheng Subdistrict, Baoan District, 518000 , 

Shenzhen, CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  светлосни електронски показивачи; 

прекидачи, електрични; чипови [интегрисана кола]; 

биочипови; преносници електронских сигнала; плоче 

за батерије; пуњачи батерија; галванске ћелије; 

пуњачи за електронске цигарете; батерије за 

електронске цигарете.  
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Кл. 34:  цигарете које садрже замену дувана, које 

нису за медицинску употребу; цигарете; електронске 

цигарете; течни раствори за електричне цигарете; 

кутије за цигарете, табакере; муштикле; орални 

вапоризатори за пушаче; филтери за цигарете; луле; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање преко телевизије; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; пружање пословних информација; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; пружање пословних 

информација путем интернет странице; услуге 

агенција за увоз и извоз; промоција продаје за друге.  
 

(111) 83894 (181) 01.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1388 (220) 01.08.2022. 

 (151) 30.12.2022. 

(732) Филип Павичић, Захумска 23б,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Вук Стевановић, Нушићева 7а, 

Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.22; 27.05.14; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 29:  инћуни, неживи; уља за исхрану; рак, који 

није жив; рибљи филети; риба, која није жива; јастози, 

који нису живи; шкољке, љускари, који нису живи; 

шкољке, које нису живе; маслиново уље за исхрану; 

сардине, неживе; лосос, нежив; туњевина, нежива; 

конзервисана гомољика, тартуф; риба у конзерви; 

конзервисана риба; намирнице на бази рибе; шкољке 

капице, која нису живе; шкампи, рачићи, који нису 

живи; морски рачићи, који нису живи; рибљи мусеви; 

рибља икра, припремљена; екстра девичанско маслиново 

уље за исхрану; усољен и сушени бакалар; намази на 

бази поврћа; мекушци, неживи.  

Кл. 30:  додаци јелима; колачи; зачински додаци; 

ситни колачи; сосови [додаци храни];  сорбеи 

[ледени].  

Кл. 43:  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; услуге кантина; услуге хотелског 

смештаја; услуге изнајмљивања кућа за одмор; 

услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; услуге 

барова; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

мотела; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге ресторана који нуде храну за понети.   
 

(111) 83895 (181) 01.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1392 (220) 01.08.2022. 

 (151) 30.12.2022. 

(732) MHS Team AT doo, Вранићи пут кроз село 41, 

(MHS Team AT doo), 32205, Чачак, RS 

(740) Александар Трифуновић, адвокат, Славољуба 

Јаковљевића 20, 32103, Чачак 

(540) 

 

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.08; 26.11.13; 27.01.13; 

27.05.11; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, плава.  

(511) Кл. 7:  вентили као делови машина; вентили 

као делови пумпи; пнеуматски или хидраулични 

линеарни актуатори, осим за копнена возила; 

постоља за хидрауличне дизалице; хидраулички 

акумулатори као делови машина; хидраулички 

појачивачи као делови машина; хидраулична клешта 

(делови грађевинских машина); хидрауличне 

дизалице; хидрауличне дизалице које се постављају 

на приколице; хидрауличне дизалице са сајлом; 

хидрауличне команде машина; хидрауличне команде 

мотора; хидрауличне контроле за машине и моторе; 

хидрауличне машине; хидрауличне машине и 

апарати; хидрауличне пресе; хидрауличне пресе за 

обраду метала; хидрауличне пумпе; хидрауличне 

спојнице као делови машина; хидраулични багери; 

хидраулични вентилски актуатори; хидраулични 

клипови [машине]; хидраулични мотори; 

хидраулични мотори за багере; хидраулични подизни 

столови; хидраулични преносници; хидраулични 

претварачи обртног момента, осим за копнена 

возила; хидраулични уређаји за отварање и 

затварање врата [делови машина]; хидраулични 

уређаји за подизање; хидраулични чекићи.  
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(111) 83896 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-512 (220) 22.03.2022. 

 (151) 30.12.2022. 

(732) Destilerija President d.o.o. Šljivovica, 

Шљивовица б.б., 31244, Шљивовица, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 8/41, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  бадемово уље; бергамот уље; гвалтеријино 

уље; јасминово уље; уље од лаванде; ружино уље; мирисна 

мента (етарско уље); терпен (етарско уље); етарско уље 

лимуна; етарско уље; козметички сетови; козметика; 

козметичке креме; уља за козметичку употребу; лосиони за 

козметичку употребу; козметички препарати за негу коже; 

биљни екстракти за козметичке намене.  

Кл. 5:  медицинска уља; лековито биље; уље слачице 

за медицинску употребу; терпентинско уље за 

фармацеутску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу.  

Кл. 43:  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске услуге; 

резервисање пансиона; услуге барова; услуге продаје ракије 

и других алкохолних пића на мало; услуге продаје ракије и 

других алкохолних пића на велико; производња ракије; 

дестилација пречишћавање и мешање пића.  

Кл. 44:  узгајање биљака.  
 

(111) 83897 (181) 26.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1370 (220) 26.07.2022. 

 (151) 30.12.2022. 

(300) UK00003811570  20.07.2022.  UK. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(111) 83898 (181) 07.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1302 (220) 07.07.2022. 

 (151) 30.12.2022. 

(732) EH Retail Solution d.o.o., Булевар Михајла Пупина 1, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.15; 01.15.07; 02.03.01; 02.03.07; 02.05.03; 

27.05.02; 27.05.03; 29.01.15  

(591) Ред Ц0 М100 Y100 К0, Ред Ц6 М100 Y100 К29, 

Yеллоw Ц0 М0 Y100 К0, Блацк Ц0 М0 Y0 К100, 

Yеллоw Ц0 М0 Y60 К0 Софт Пинк Ц3 М27 Y31 К0 - 

Софт Пинк Ц11 М41 Y45 К4  Блацк 10% Ц0 М0 Y0 

К10 Блуе Ц60 М41 Y12 К8  

(511) Кл. 3:  козметика; козметички препарати за 

купање; одстрањивачи лака; препарати за туширање 

за личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; средства за одстрањивање лака за нокте; 

тоалетни производи [средства за личну хигијену]; 

шампони.  

Кл. 16:  вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; пластичне фолије за омотавање; 

упијајуће фолије од папира или пластике за паковање 

хране.  
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(111) 83899 (181) 09.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1568 (220) 09.09.2021. 

 (151) 30.12.2022. 

(732) Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile Road, 

48220, Ferndale, Michigan, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

L.M.X.4 

(511) Кл. 5:  препарати за локалну анестезију.  
 

(111) 83900 (181) 14.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1327 (220) 14.07.2022. 

 (151) 05.01.2023. 

(732) Poljoprivredna zadruga AlmaRosa, Караш 55, 

21205, Сремски Карловци, RS 

(540) 

Шта те дотиче то те се тиче 

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

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

масти за исхрану.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива. Кл. 35:  

оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем.  
 

(111) 83901 (181) 14.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1326 (220) 14.07.2022. 

 (151) 05.01.2023. 

(732) Poljoprivredna zadruga AlmaRosa, Караш 55, 

21205, Сремски Карловци, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 04.05.03; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.11; 28.05.00  

(591) бордо-#6е102а (Хеxадецимал)  

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

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

масти за исхрану.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем.  
 

(111) 83902 (181) 25.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1367 (220) 25.07.2022. 

 (151) 05.01.2023. 

(732) Novartis AG, 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LYRCONTAID 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску употребу.  
 

(111) 83903 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1335 (220) 18.07.2022. 

 (151) 09.01.2023. 

(732) Suisselle SA, Rue Galilee6, 1400, Yverdon-les-Bains, CH 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.08; 26.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.19; 29.01.06  

(511) Кл. 5:  интрадермални импланти; гелови за бази 

хијалуронске киселине; санитарни препарати за 

медицинске сврхе, односно интрадермални импланти 

и гелови на бази хијалуронске киселине.  

Кл. 10:  хируршки, медицински стоматолошки и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; материјали 

за шавове; игле и каниле за медицинску употребу.  
 

(111) 83904 (181) 21.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1356 (220) 21.07.2022. 

 (151) 10.01.2023. 

(732) Милош Милошевић, Трстењакова 3,  

11090, Београд-Раковица, RS 

(740) Стеван Ђурић, Ресавска 16, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.10; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 

27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, бела, плава.  

(511) Кл. 40:  услуге зубних техничара.  

Кл. 44:  зубарске услуге.  
 

(111) 83905 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1330 (220) 18.07.2022. 

 (151) 11.01.2023. 

(732) Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра 

Гора, Насеље Мећавник бб, 31243, Мокра Гора, 

Ужице, RS 

(740) Жељка Мотика, Таковска 33/2, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.21; 27.05.22; 29.01.01  

(591) тамно црвена на белој позадини  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 83906 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1430 (220) 10.08.2022. 

 (151) 11.01.2023. 

(732) Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd., No.2901-

2904, 3002, Block C, Section 1, Chuangzhi Yuncheng 

Bldg., Liuxian Ave., Nanshan Dist., Shenzhen, 

Guangdong, 518055, CN 

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

(540) 

Govee 

(511) Кл. 7:  машине за уситњавање; маказе за 

резање, електричне; дезинтегратори, уништавачи; 

машине за сечење длаке на животињама; машине за 

сецкање меса; блендери за храну; електрични 

соковници за воће; машине за екстракцију кафе; 

апарати за гуљење воћа, електрични ; мешачи; машине 

за мешање; машине дробилице; електричне машине за 

припремање сокова; машине за минерализацију пијаће 

воде; електромеханичке машине за припремање 

напитака; електричне дробилице и млинови; млинови 

за кафу, електрични; ручне мешалице, електричне, за 

кућну употребу; апарати за прање посуђа; кухињске 

дробилице, електричне; ручно покретани млинови за 

употребу у домаћинству; отварачи за конзерве, 

електрични; миксери, електрични; млинови за кафу, 

којима се не управља ручно; мешалице, електричне, за 

кућну употребу; кухињске машине, електричне; 

брисачи електрични, за кућну употребу; кухињски 

млинови, електрични; машине за сечење сира, 

електричне; машине за сечење меса, за кућну употребу; 

машине за прање веша; машине за цеђење веша; 

машине за хемијско чишћење; машине за млевење; 

алати [делови машина]; шишачи, електрични; маказе, 

електричне; ножеви, електрични; алати за вађење 

ексера, електрични; виљушкасти кључеви на 

електрични погон; механизми за отварање прозора, 

електрични; механизми за затварање прозора, 

електрични; усисивачи за прашину за кућну употребу. 

Кл. 9:  адаптери за екране рачунара; компјутерски 

софтвер за енкрипцију; програмабилни контролери; 

паметне картице, празне; магнетни носиоци 

података, празни; монитори за рачунаре; логички 

контролери који се могу програмирати; сервери за 

системе кућних мрежа; картице са интегрисаним 

колима; екрани; компјутерски програми (који се 

могу преузети); картице са интегрисаним колима, 

празне; компјутерски софтвери за контроли приступа 

рачунарима; рачунарске софтверске апликације (који 

се могу преузети); рачунарски програми за даљинско 

контролисање приступању рачунарским садржајима 

или садржајима рачунарске мреже; компјутерски 

програми за приступ контроли или вршење 

контроле; рачунарски програми за даљинско 

повезивање рачунара или рачунарским мрежама; 

налепнице које садрже електронске записе или 

кодиране информације; налепнице које садрже 

магнетне записе или кодиране информације; 

спојнице [опрема за обраду података]; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; електронске 

партитуре које се могу преузети онлајн; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или које се могу 

преузимати; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; апликације [софтвер]за телефон које 

се могу преузети; кухињски тајмери, електронски; 

бројачи корака; бројачи; индикатори за количину; 

апарати за бележење времена; хронографи; џепни 

ваге; ваге за купатила, електронске; ваге; апарати за 
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мерење тежине; ваге за бебе; ваге за купатила; 

аутоматски мерни инструменти; помично кљунасто 

мерило; мерачи величине; рачвасто мерило; мерне 

траке; инструменти за мерење дужине; мерни 

лењири; мерила; светла за навођење у случају 

опасности; сигнални дигитални дисплеји; 

упозоравајућа светла у случају опасности; сигналне 

лампе; светлећи знаци; неонски знаци; електронске 

табле за обавештења; светлосни електронски 

показивачи; разделници сигнала; усб чворишта; 

дигиталне видео камере; камере за персоналне 

рачунаре; видео монитори; електронски апарати за 

надзор; дигиталне камере; струјни прекидачи; веб 

камере; електрични и електронски апарати за видео 

надзор; камере за праћење; апарати за праћење, који 

нису за употребу у медицини; камкордери; двд 

плејери; дигитални рамови за фотографије; уређаји 

за надгледање беба; фотографска камера; магичне 

лампе [пројектори нацртаних слика у простору]; 

блицеви [фотографски]; мерачи температуре воде; 

електронски индуктори; мерни инструменти; уређају 

за мерење температуре гасова или чврстих 

материјала; инфрацрвени детектори; апарати за 

анализу ваздуха; детектори; индикатори нивоа воде; 

геодетске справе и инструменти; хигрометри; 

индуктори [за струју]; инструменти за нивелирање; 

манометри; метеоролошки инструменти; индикатори 

температуре; роботи за наставу; прекидачи 

осветљења; инвертери (претварачи); утикачи за 

конверзију; утични конектори; екрани осетљиви на 

додир; штампане плоче; временски прекидачи; 

сензори вибрација; дигитални термометри за 

контролу климатизације; термостати; прекидачи 

електричне струје; собни контролери температуре; 

утикачи, утичнице и други конектори (електрични 

прикључци); електричне утичнице; адаптери за 

електричне утикаче; апарати за контролу осветљења; 

фото диоде; преносне утичнице; температурни 

сензори; температурни сензори расхладних течности; 

диоде које емитују светло [лед]; оптички сензори; 

сензори аларма; даљински управљачи за управљање 

алармима на возилима; конектори, струјни ; 

прекидачи, електрични; електрични утикачи; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; електричне 

спојнице; вариометри; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; регулатори 

јачине светла, електрични; омоти за електричне 

утичнице; регулатори сценске расвете.; струјни 

трансформатори; сензори; даљински управљачи за 

употребу у домаћинству; сигурносне мреже; 

електронска алармна звона; електронске браве; 

аларми против лопова, који нису за возила; димни 

аларми; против провални аларми; аларми за цурење 

гаса; гасни алармни вентили; централни алармни 

уређају; аларми за детекцију запаљивог гаса; аларми 

против обијања; акустични аларми; аларми; пожарни 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; електричне 

инсталације за спречавање провала; против провални 

упозоравајући апарати; детектори дима; електронски 

системи контроле приступа за блокирање врата; 

светлосна сигнализација која може да мига; 

детектори запаљивих гасова.  

Кл. 11:  лед лампе за вештачке свеће; диоде које 

емитују светло [лед], уређају за осветљавање; 

уређаји и инсталације за осветљавање; електричне 

џепне лампе; висеће светиљке; лампе за 

осветљавање; зидна осветљења; лед тела за 

осветљавање; минијатурне сијалице; уређаји за 

осветљавање за ормаре; наглашена светла за 

унутрашњу употребу; плафонска вентилаторска 

светла; заклони за сочива камера; флуоресцентне 

сијалице; светиљке; ноћна светла, електрична; лед 

сијалице; базе лампи; стоне лампе; соларне лампе; 

лед лампе; инсталације за осветљавање; светла за 

књиге; електричне бакље за осветљење; 

флуоресцентне лампе; ручни рефлектори; светла за 

свечану декорацију; цеви за флуоресцентне лампе; 

светла за читање; рефлектори; рефлектори за 

употребу на возилима; лед сигурносне лампе; зидне 

лампе; диоде које емитују светло [лед] као пејзажна 

осветљење; диоде које емитују светло [лед] као 

подводно осветљење; диоде које емитују светло [лед] 

као амбијентално осветљење; диоде које емитују 

светло [лед] за возила; осветљења за фестивале; 

сијалице; сијалице, електричне; електричне лампе; 

лампе; фењери за осветљавање; горионици са 

ужареним нитима; расипачи, дифузори светла; 

сигурносне лампе; кинески фењери, лампе; светлеће 

цеви за осветљавање; светлећи бројеви за куће; 

абажури; носачи абажура; уличне светиљке; светла 

за акваријуме; осветљење за роњење; лампице, 

електричне, за јелке; лампиони за декорације 

прослава; украсне светлосне декорације за прославе; 

подне лампе; светлосни пројектори; уређаји за 

сценску расвету; флуоресцентне цеви за расвету; 

уљне лампе; електрични роштиљи; електрични 

уређају за кафу; електрични чајници за употребу у 

домаћинству; чајници, електрични; фритезе на врућ 

ваздух; термо посуде за воду, електричне; шоље са 

електричним грејањем; расхладне инсталације; 

машине за прављење леда; расхладни уређаји и 

инсталације; машине за сладолед; овлаживачи 

ваздуха за употребу у домаћинству ; пречистачи 

ваздуха за употребу у домаћинству; инсталације за 

сушење; електрични вентилатори; електрични 

вентилатори за климатизацију; пречистачи ваздуха; 

апарат за чишћење гаса; сушачи ваздуха; инсталације 

за климатизацију; инсталације за филтрирање 

ваздуха; вентилатори [за климатизацију]; апарати и 

машине за пречишћавање ваздуха; овлаживачи 

ваздуха; одвлаживачи ваздуха; поклопци за 

радијаторе; грејачи воде; апарати за грејање; апарати 
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за грејање, електрични; инсталације за снабдевање 

водом; инсталације за водоснабдевање, аутоматске; 

цеви [делови санитарних инсталација]; радијатори 

[грејни]; опрема за купатила; водоводне инсталације 

за купатила; апарати за потапање водом; соларни 

топлотни колектори [за грејање]; пречистачи воде; 

филтери за прераду воде; инсталације за 

пречишћавање воде; грејачи за купатила; апарати за 

складиштење топлоте (соларне енергије) за грејање; 

гасне светиљке; инсталације за полимеризацију.  
 

(111) 83907 (181) 02.06.2027. 

(210) Ж- 2022-1289 (220) 02.06.2017. 

 (151) 11.01.2023. 

(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 

California, 95014, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.07.04; 26.11.03; 26.11.08  

(511) Кл. 9:  уређаји за пуњење дигиталних електронских 

уређаја; бежични уређаји за пуњење рачунара, 

дигиталних електронских уређаја, мобилних телефона, 

мултимедијалних читача, паметних сатова, преносивих 

рачунара, слушалица, футрола за слушалице и 

компјутерских периферних уређаја; бежични пуњачи; 

кућишта за бежично пуњење.  
 

(111) 83908 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1440 (220) 10.08.2022. 

 (151) 11.01.2023. 

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

Indianapolis, Indiana, 46285, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KISUNLA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, наиме 

фармацеутски препарати за лечење алопеције, 

алцхајмерове болести, атопијског дерматитиса, 

аутоимуних болести и поремећаја, болести и 

поремећаја крви, поремећаја и болести костију и 

скелета, тумора, кардиоваскуларних болести, 

болести и поремећаја централног нервног система, 

кластер главобоља, болести проузрокованих корона 

вирусима, кронове болести,  деменције, 

дерматолошких болести и поремећаја, дијабетеса, 

дислипидемије, ендокриних болести и поремећаја, 

фибромиалгије, гастроинтестиналних болести и 

поремећаји, главобоља, срчане инсуфицијенције, 

запаљења и запаљенских болести и поремећаја, 

запаљенских болести црева, поремећаја и болести 

бубрега, болести и поремећаја јетре, лупуса, 

менталних поремећаја, болести и поремећаја 

метаболизма, мигрена, мултипле склерозе, 

неуродегенеративних болести и поремећаја, 

неуролошких поремећаја, гојазности,  

остеоартритиса, бола, паркинсонове болести, 

псоријазе, псоријазног артритиса, реуматоидног 

артритиса, улцерозног колитиса, васкуларних 

болести; фармацеутски препарати.  
 

(111) 83909 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1369 (220) 22.07.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) Привредно друштво за дестилерију ZEKIĆ 

DESTILLERIE д.о.о. Југовац-Прокупље, Југовац, 

нема улице бб, 18404, Прокупље, RS 

(740) Мандић Александра, адвокат, Пасјачка 28, 

18400, Прокупље 

(540) 

 

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 05.13.07; 05.13.08; 

25.01.06; 27.05.01; 29.01.02  

(591) златна, црна.  

(511) Кл. 1:  алкохол из дрвета; препарати за 

филтрирање у индустрији пића.  

Кл. 3:  вода од лаванде; уље од лаванде; ружино уље; 

течности за чишћење ветробранских стакала.  

Кл. 4:  сунцокретово уље за индустријску примену; 

мирисне свеће.  

Кл. 25:  кратке чарапе.  

Кл. 29:  смрзнуто воће; маслиново уље за исхрану; 

кисели краставац; воће конзервирано у алкохолу; 

воће у конзерви; компот од бруснице; конзервирана 

паприка; компоти; бобичасто воће, конзервирано. 

Кл. 30:  цветови или лишће као замена за чај.  

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 

112 ЗИС / RS / IPO 

 

Кл. 31:  дрвеће; стабла дрвећа; пасуљ, свеж; саднице; 

слад за врење и дестилацију; лешник, свеж; винова 

лоза; жбунови ружа; аранжмани од свежег воћа.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстрати; безалкохолни 

воћни напици; безалкохолни концентрати 

заправљење напитака; воћни сокови; воде [пића]; 

воћни нектар [безалкохолни].  

Кл. 33:  ликер од пеперминта; воћни екстракти, 

алкохолни; битери [горка алкохолна пића]; ликер од 

аниса; аперитиви; дестилована пића; јабуковача; 

коктели; дигестиви [ликери и жестокапића]; вино; 

џин; ликери; ликери; медовина; киршч, вишњевача; 

жестока пића; бренди; пикет; крушковача; виски; 

алкохолна есенције; алкохолни екстрати; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

рум; водка; помешана алкохолна пића, којанису на 

бази пива; дестилована алкохолна пића на бази 

житарица.   
 

(111) 83910 (181) 08.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1031 (220) 08.06.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) Play Radio d.o.o. Beograd-Zemun, Аутопут за 

Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.01; 26.04.11; 26.04.18; 27.01.05; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање огласног простора; 

маркетинг; маркетинг преко инфлуенсера; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [рау рег click оглашавање]; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; тражење спонзорства; услуге 

корпоративне комуникације; услуге односа са 

медијима; циљни маркетинг. 

Кл. 38:  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

пренос видео садржаја на захтев; пренос електронске 

поште; пренос подкаст садржаја; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пружање информација у области 

телекомуникација; радио комуникације; сателитски 

пренос; слање порука; стриминг [проток] података.  

Кл. 41:  вођење забавних догађаја; забава 

посредством радија; изнајмљивање позоришног 

декора; омогућавање коришћења онлајн музике, која 

се не може преузимати; организовање забавних 

догађаја; продукција радио и телевизијских 

програма.  
 

(111) 83911 (181) 21.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1368 (220) 21.07.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) RIBELLA FOODS DOO , Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.07.23; 03.05.19; 03.05.24; 

26.04.14; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  припремљена леблебија, нарочито 

намаз од леблебије - хумус.  
 

(111) 83912 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2073 (220) 01.12.2021. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) Shenzhen Relx Technology Co., Ltd, 4th Floor, 

Building 2, Wangda Industrial Park, West of Songbai 

Road, Tangtou Community, Shiyan Street, Baoan 

District, Shenzhen, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; услуге јавног 

обавештавања и објављивања; маркетинг; 

консултације у вези са избором особља; 

рачуноводство; тражење спонзорства; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 
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медицинског материјала; изнајмљивање аутомата за 

продају; изнајмљивање продајних штандова; где се 

све наведене услуге односе на електронске цигарете  

и производе за пушаче.  

Кл. 39:  транспортне услуге; умотавање и паковање 

робе; услуге навигације; услуге вуче возила у квару; 

паркирање возила; изнајмљивање коња; 

изнајмљивање ронилачких одела; дистрибуција 

електричне енергије; управљање бранама канала; 

курирске услуге [достава пошиљки или робе]; 

путничке резервације; изнајмљивање инвалидских 

колица; лансирање сателита за друге; услуге 

флаширања [пуњења боца]; ваздушни превоз; 

физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; допуњавање аутомата за 

продају; поморски превоз.  
 

(111) 83913 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1000 (220) 06.06.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORD 

MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12, 

11000, Београд, RS 

(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.02  

(591) крем жута, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; услуге односа са јавношћу; продукција 

програма телевизијске продаје; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.  

Кл. 38:  радио и телевизијско емитовање; 

обезбеђивање корисничког приступа глобалној 

рачунарског мрежи; пружање услуга причаоница и 

форума на интернету.  

Кл. 41:  организовање изложби у културне и 

образовне сврхе; организовање и вођење 

конференција, конгреса и симпозијума; услуге 

превођења и тумачења језика; издавање књига и 

текстова, осим рекламних текстова; услуге 

репортерског извештавања, репортерског 

фотографисања; фотографисање; услуге режирања и 

продукције филмова, осим рекламних филмова; 

услуге спортског и фитнес тренирања; одређене 

услуге писања наиме писање сценарија, текстова 

песама.  

(111) 83914 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1001 (220) 06.06.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORD 

MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12, 

11000, Београд, RS 

(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.01; 25.03.05; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

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

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; услуге односа са јавношћу; продукција 

програма телевизијске продаје; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.  

Кл. 38:  радио и телевизијско емитовање; 

обезбеђивање корисничког приступа глобалној 

рачунарског мрежи; пружање услуга причаоница и 

форума на интернету.  

Кл. 41:  организовање изложби у културне и образовне 

сврхе; организовање и вођење конференција, конгреса и 

симпозијума; услуге превођења и тумачења језика; 

издавање књига и текстова, осим рекламних текстова; 

услуге репортерског извештавања, репортерског 

фотографисања; фотографисање; услуге режирања и 

продукције филмова, осим рекламних филмова; услуге 

спортског и фитнес тренирања; одређене услуге писања 

наиме писање сценарија, текстова песама.  
 

(111) 83915 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-986 (220) 02.06.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра 

Гора, Насеље Мећавник бб, 31243, Мокра Гора, 

Ужице, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.22; 29.01.04 

(591) тамно плава.  

(526) BOLJI BIZNIS  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
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Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 83916 (181) 30.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2327 (220) 30.12.2020. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) TEHNOMEDIA CENTAR DOO ZAJEČAR, 

Генерала Гамбете 44, 19000, Зајечар, RS 

(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

TEHNOMEDIA 

(511) Кл. 7:  центрифугалне машине за сушење веша 

[без грејања], центрифугалне машине, штампарски 

цилиндри, машине за минерализацију пијаће воде, 

машине за сецкање меса, штампарске машине за 

штампање на металним листовима, штампарске 

плоче,  штампарске машине, штампарске пресе, 

машине за прање судова, апарати за прање, машине 

за прање веша, машине за цеђење веша,   пресе за 

пеглање, кухињске дробилице, електричне, машине 

за млевење, машине за кошење и везивање снопља, 

машине и апарати за чишћење, машине за усисавање 

за индустријску употребу, отварачи за конзерве, 

електрични, машине за сечење хлеба, електричне 

ручне бушилице, машине за закивање, мешалице, 

електричне, за кућну употребу, кухињске машине, 

електричне, наставци за усисаваче за распршивање 

парфема и дезинфекционих средстава, црева за 

усисиваче,  усисивачи за прашину, кесе за усисиваче, 

четке за усисиваче, соковници, електрични, 

командне ручице [џојстици] као делови машина, 

изузев за машине за играње.  

Кл. 9:  кућишта за батерије, кутије за батерије, 

дискови за снимање звука, машине за рачунање, 

батерије за осветљавање, антене, алармна звона, 

електрична, магнетофони, кутије за звучнике, 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички], фотографска камера, звучници, 

грамофони, телефонски пријемници,  пуњачи 

батерија, радио апарати, аудио и видео пријемници, 

рачунарска меморија, уређаји, микрофони, 

навигациони инструменти, батерије, електричне,  

рачунари, ауто-радио, телефонски апарати, апарати 

за пренос звука, апарати за снимање звука, апарати 

за репродуковање звука, звучни апарати и машине, 

видео рекордери, тастатуре за рачунаре, компакт 

дискови [аудио-видео], оптички компакт дискови 

[ЦДром], компјутерске периферне јединице, модеми, 

монитори [компјутерска опрема], монитори 

[компјутерски програми], миш [рачунарска 

периферна опрема], штампачи за рачунаре*, скенери 

[опрема за обраду података], касетофони, компакт 

диск плејери, ноутбук рачунари, видео касете, касете 

за видео игре, видео екрани, видео телефони, 

бежични телефони,  подлоге за "мишеве", вокмен, 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима, 

коаксијални каблови, каблови са оптичким влакнима, 

слушалице, ДВД плејери, опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри], УСБ прикључци, 

уређаји за глобално позиционирајући систем [ГПС], 

лаптоп рачунари, торбе за лаптопове, навлаке за 

лаптопове, смартфони [паметни телефони], тонер 

кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире, 

меморијске картице за машине за видео игре, 

компјутерски,  хардвер, мобилни телефони, пуњачи 

за електронске цигарете, навлаке за паметне 

телефоне, футроле за паметне телефоне, селфи 

штапови [ручни моноподи],  командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео 

игре, паметни сатови, футроле за таблет рачунаре, 

еквилајзери [аудио апарати], ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери], заштитне фолије прилагођене 

за смартфоне , батерије за електронске цигарете,  

носиви рачунари, носиви монитори са видео 

дисплејем,  кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате, мишеви са куглицом 

за управљање [компјутерски периферни уређаји].  

Кл. 11:  вентилатори [за климатизацију], апарати за 

грејање,  фенови за косу, уређаји за сушење, клима 

уређаји, кухињске справе, електричне, шпорети, 

штедњаци, апарати и инсталације за кување, уређаји 

за исушивање, радијатори, електрични, апарати и 

машине за хладење, коморе за хлађење, преносни 

фрижидери, електрични, рингле, тостери, тостери за 

хлеб, грилови [кухињски уређај], роштиљи 

[кухињски уређај], апарати за печење, радијатори, 

[грејни], апарати и машине за пречишћавање воде, 

апарати и машине за пречишћавање ваздуха, 

инсталације и машине за хлађење, рингле за кување, 

регулациони уређаји за водене или гасне апарате и 

цеви, сигурносни уређаји за водене или гасне апарате 

и цеви, уређаји за кување под притиском, 

електрични, фрижидери, судопере, термофори, 

чајници, електрични, посуде за загревање, 

електрични фенови, за личну употребу, сушачи 

веша, електрични, микроталасне пећи [уређаји за 

кување], расхладне витрине, електричне плоче за 

кување,  кувала-термоси за воду, електрични,   

Кл. 35:  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало,обавештења о 

пословима, рекламирање преко плаката, 

дистрибуција рекламног материјала, презентација 
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робе, ажурирање огласних материјала, дистрибуција 

узорака, истраживање тржишта, пословне процене, 

пословна испитивања, изнајмљивање огласних 

материјала, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, уређивање излога, 

маркетиншка истраживања, компјутерско управљање 

подацима, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, изнајмљивање огласног 

простора, прикупљање информација у компјутерске 

базе података, системација информација у 

компјутерским базама података, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга, административна обрада 

наруџбеница за куповину, комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица, фактурисање, писање рекламних текстова, 

прикупљање статистичких података, производња 

рекламних филмова, маркетинг, пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација, 

оптимизација претраживача за промоцију продаје, 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање], ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података, пружање пословних 

информација путем Интернет странице, 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, развој концепта оглашавања, 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање], 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања, управљање 

програмима лојалности потрошача, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе, промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја, услуге праћења конкуренције, 

услуге праћења тржишта, циљни маркетинг, 

оглашавање на отвореном, услуге односа са 

медијима, услуге корпоративне комуникације.  
 

(111) 83917 (181) 30.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2328 (220) 30.12.2020. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) TEHNOMEDIA CENTAR DOO ZAJEČAR, 

Генерала Гамбете 44, 19000, Зајечар, RS 

(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 127/91, 

11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 16.01.05; 27.05.13; 29.01.01  

(591) пинк, бела.  

(511) Кл. 7:  центрифугалне машине за сушење веша 

[без грејања], центрифугалне машине, штампарски 

цилиндри, машине за минерализацију пијаће воде, 

машине за сецкање меса, штампарске машине за 

штампање на металним листовима, штампарске 

плоче,  штампарске машине, штампарске пресе, 

машине за прање судова, апарати за прање, машине 

за прање веша, машине за цеђење веша,   пресе за 

пеглање, кухињске дробилице, електричне, машине 

за млевење, машине за кошење и везивање снопља, 

машине и апарати за чишћење, машине за усисавање 

за индустријску употребу, отварачи за конзерве, 

електрични, машине за сечење хлеба, електричне 

ручне бушилице, машине за закивање, мешалице, 

електричне, за кућну употребу, кухињске машине, 

електричне, наставци за усисаваче за распршивање 

парфема и дезинфекционих средстава, црева за 

усисиваче,  усисивачи за прашину, кесе за усисиваче, 

четке за усисиваче, соковници, електрични, 

командне ручице [џојстици] као делови машина, 

изузев за машине за играње.  

Кл. 9:  кућишта за батерије, кутије за батерије, 

дискови за снимање звука, машине за рачунање, 

батерије за осветљавање, антене, алармна звона, 

електрична, магнетофони, кутије за звучнике, 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички], фотографска камера, звучници, 

грамофони, телефонски пријемници,  пуњачи 

батерија, радио апарати, аудио и видео пријемници, 

рачунарска меморија, уређаји, микрофони, 

навигациони инструменти, батерије, електричне,  

рачунари, ауто-радио, телефонски апарати, апарати 

за пренос звука, апарати за снимање звука, апарати 

за репродуковање звука, звучни апарати и машине, 

видео рекордери, тастатуре за рачунаре, компакт 

дискови [аудио-видео], оптички компакт дискови 

[ЦДром], компјутерске периферне јединице, модеми, 

монитори [компјутерска опрема], монитори 

[компјутерски програми], миш [рачунарска 

периферна опрема], штампачи за рачунаре*, скенери 

[опрема за обраду података], касетофони, компакт 

диск плејери, ноутбук рачунари, видео касете, касете 

за видео игре, видео екрани, видео телефони, 

бежични телефони,  подлоге за "мишеве", вокмен, 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима, 

коаксијални каблови, каблови са оптичким влакнима, 

слушалице, ДВД плејери, опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри], УСБ прикључци, 

уређаји за глобално позиционирајући систем [ГПС], 

лаптоп рачунари, торбе за лаптопове, навлаке за 

лаптопове, смартфони [паметни телефони], тонер 

кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире, 

меморијске картице за машине за видео игре, 

компјутерски,  хардвер, мобилни телефони, пуњачи 

за електронске цигарете, навлаке за паметне 

телефоне, футроле за паметне телефоне, селфи 
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штапови [ручни моноподи],  командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео 

игре, паметни сатови, футроле за таблет рачунаре, 

еквилајзери [аудио апарати], ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери], заштитне фолије прилагођене 

за смартфоне , батерије за електронске цигарете,  

носиви рачунари, носиви монитори са видео 

дисплејем,  кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате, мишеви са куглицом 

за управљање [компјутерски периферни уређаји].  

Кл. 11:  вентилатори [за климатизацију], апарати за 

грејање,  фенови за косу, уређаји за сушење, клима 

уређаји, кухињске справе, електричне, шпорети, 

штедњаци, апарати и инсталације за кување, уређаји 

за исушивање, радијатори, електрични, апарати и 

машине за хладење, коморе за хлађење, преносни 

фрижидери, електрични, рингле, тостери, тостери за 

хлеб, грилови [кухињски уређај], роштиљи 

[кухињски уређај], апарати за печење, радијатори, 

[грејни], апарати и машине за пречишћавање воде, 

апарати и машине за пречишћавање ваздуха, 

инсталације и машине за хлађење, рингле за кување, 

регулациони уређаји за водене или гасне апарате и 

цеви, сигурносни уређаји за водене или гасне апарате 

и цеви, уређаји за кување под притиском, 

електрични, фрижидери, судопере, термофори, 

чајници, електрични, посуде за загревање, 

електрични фенови, за личну употребу, сушачи 

веша, електрични, микроталасне пећи [уређаји за 

кување], расхладне витрине, електричне плоче за 

кување,  кувала-термоси за воду, електрични,   

Кл. 35:  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало,обавештења о 

пословима, рекламирање преко плаката, 

дистрибуција рекламног материјала, презентација 

робе, ажурирање огласних материјала, дистрибуција 

узорака, истраживање тржишта, пословне процене, 

пословна испитивања, изнајмљивање огласних 

материјала, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, уређивање излога, 

маркетиншка истраживања, компјутерско управљање 

подацима, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, изнајмљивање огласног 

простора, прикупљање информација у компјутерске 

базе података, системација информација у 

компјутерским базама података, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга, административна обрада 

наруџбеница за куповину, комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица, фактурисање, писање рекламних текстова, 

прикупљање статистичких података, производња 

рекламних филмова, маркетинг, пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација, 

оптимизација претраживача за промоцију продаје, 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање], ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података, пружање пословних 

информација путем Интернет странице, 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, развој концепта оглашавања, 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање], 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања, управљање 

програмима лојалности потрошача, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе, промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја, услуге праћења конкуренције, 

услуге праћења тржишта, циљни маркетинг, 

оглашавање на отвореном, услуге односа са 

медијима, услуге корпоративне комуникације.  
 

(111) 83918 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1315 (220) 12.07.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(300) 37339  29.04.2022.  AD. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.24; 27.05.21  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 
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за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 83919 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1317 (220) 12.07.2022. 

 (151) 12.01.2023. 

(732) AKAD General Trading (L.L.C), Office 1247, 

Business Bay, Дубаи, AE 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, сива  

(511) Кл. 34:  дуван; цигарете; биљна меласа (замена 

за дуван); шибице; електронске цигарете.  
 

(111) 83920 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-329 (220) 25.02.2022. 

 (151) 13.01.2023. 

(732) dm drogerie markt d.o.o. za trgovinu Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 181, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Тијана Лалић, адвокатска канцеларија Прица и 

партнери, Кнеза Милоша 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.05; 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18; 25.01.01; 

26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, плава, жута  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).   
 

(111) 83921 (181) 01.03.2032. 

(210) Ж- 2022-356 (220) 01.03.2022. 

 (151) 13.01.2023. 

(732) Драган Капичић, Народног фронта 23б,  

21000, Нови Сад, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.15; 

27.05.17; 27.07.01  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  

Кл. 43:  кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге 

кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге 

снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски), изнајмљивање привременог смештаја, 

пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање 

просторија за састанке.  
 

(111) 83922 (181) 13.01.2026. 

(210) Ж- 2016-54 (220) 13.01.2016. 

 (151) 13.01.2023. 

(732) KOLID S TIM DOOEL, Kolešino brdo br.6 , 

Novo Selo, MK 
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(740) Миона Г. Михаиловић, Светог Саве 19/3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.06; 26.11.13; 27.05.10; 27.05.24  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 30:  брашно и производи од житарица, 

пецива и слаткиши, кондиторски производи, суви 

колачи, баклаве, тулумбе, колачи, медењаци, халва, 

бадем кондиторски; кекс, кекс Petit Beuггe, 

слаткиши, брашно за исхрану, ванила (арома); желеи 

(воћни желеи) (кондиторски производи направљени), 

торте, колачи, крекери, искристалисани шећер за 

исхрану, марципан, производи од млевеног брашна; 

пиринач (колачи од пиринча), палачинке, пастиле 

(кондиторски готови производи), пралине, какао, 

пецива, пролећне ролнице, кондиторски готови 

производи, кикирики кондиторски, слаткиши, бадем 

кондиторски, тесто за кекс, колачи, фондант 

(кондиторски направљени производи), колачи за чај; 

чоколада, шербет (залеђени), шећер.   

Кл. 35:  дистрибуција производа у рекламне сврхе; 

дистрибуција рекламног и пропагандног материјала; 

рекламирање; пословно управљање: пословна 

администрација; канцеларијски послови.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.06.2022. - 15.07.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 15569 чији је носилац MOLE 

RICHARDSON CO., 937 NORTH SYCAMORE 

AVENUE, HOLLYWOOD 38, CALIFORNIA, US, 

престао је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 15570 чији је носилац MOLE 

RICHARDSON CO., 937 NORTH SYCAMORE 

AVENUE, HOLLYWOOD 38, CALIFORNIA, US, 

престао је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 16548 чији је носилац KRKA 

TOVARNA ZDRAVIL DD, NOVO MESTO, NOVO 

MESTO,ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 09.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26327 чији је носилац KRKA 

Tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Novo mesto, 

Šmarješka cesta 6, R. Slovenija, SI, престао је да важи 

дана 11.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39621 чији је носилац M&N 

ŠALJIĆ" DOO EXPORT-IMPORT", PODGORICA, 

IVANGRADSKA BB, YU, престао је да важи дана 

19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39600 чији је носилац M&N 

ŠALJIĆ" DOO EXPORT-IMPORT", 

PODGORICA,IVANGRADSKA BB, YU, престао је да 

важи дана 19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39599 чији је носилац M&N 

ŠALJIĆ" DOO EXPORT-IMPORT", 

PODGORICA,IVANGRADSKA BB, YU, престао је да 

важи дана 19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39442 чији је носилац Philip Morris 

Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH, 

престао је да важи дана 25.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39703 чији је носилац HENKEL 

SRBIJA DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 383, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

01.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39366 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 10.07.2022. године. 

Жиг рег. бр. 39566 чији је носилац Athlete's 

Foot Brands, LLC, 1346 Oakbrook Dr., #170, Norcross, 

Georgia 30093, US, престао је да важи дана 

11.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39558 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39347 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39348 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105 

Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао 

је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44962 чији је носилац TROPIC 

TRADE d.o.o., Milutina Milankovića 1c, Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 18.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47911 чији је носилац Craw Daddy 

Licensing Inc., 15821 Ventura Blvd. Suite 500 Encino, CA 

91436, US, престао је да важи дана 20.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48288 чији је носилац Mast-

Jägermeister SE, Jägermeisterstraße 7-15, D-38296 

Wolfenbüttel, DE, престао је да важи дана 22.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57284 чији је носилац SITRAG 

TRADING S.A., 25, BOULEVARD PRINCE HENRI, 

L-2012 LUKSEMBURG, LU, престао је да важи дана 

27.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45181 чији је носилац KKTR 

"STONE" Plavšić Nikola, Relje Krilatice 85, Novi 

Pazar, RS, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48078 чији је носилац Atlantic 

Štark доо Београд , Булевар Пека Дапчевића 29, 

11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48079 чији је носилац Atlantic Štark 

доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 03.07.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 49967 чији је носилац YILDIZ 

HOLDING A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme 

SK. No: 2/4, B.Camlica, Uskudar/Istanbul, TR, престао 

је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48229 чији је носилац YILDIZ 

HOLDING A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme 

SK. No: 2/4, B.Camlica, Uskudar/Istanbul, TR, престао 

је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48228 чији је носилац YILDIZ 

HOLDING A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme 

SK. No: 2/4, B.Camlica, Uskudar/Istanbul, TR, престао 

је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47874 чији је носилац YILDIZ 

HOLDING A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme 

SK. No: 2/4, B.Camlica, Uskudar/Istanbul, TR, престао 

је да важи дана 04.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 49503 чији је носилац Јаcobs 

Douwe Egberts BR Comercializaçăo de Cafés Ltda. , 

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhȏa Rodrigues 939, 2nd 

Floor, Tamboré Barueri, 06460 040, Săo Paulo, BR, BR, 

престао је да важи дана 05.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48269 чији је носилац 

TEMPTIME CORPORATION, 116 American Road, 

Morris Plains, New Jersey, 07950,, US, престао је да 

важи дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45041 чији је носилац Cilag 

GmbH International, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300 

Zug, CH, престао је да важи дана 11.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48449 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 

1544 Ljubljana , SI, престао је да важи дана 

13.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48147 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I 

USLUGE"PODRUM ALEKSANDROVIĆ" DOO, 

Vinča-Topola, YU, престао је да важи дана 

13.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65485 чији је носилац "Geneza" 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i 

unutrašnju trgovinu, Kanjiža, Vuka Karadžića bb, RS, 

престао је да важи дана 19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65542 чији је носилац 

AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS 

LTDA., Av. Rio Branco, 745, 14405-080 Franca, São 

Paulo, BR, престао је да важи дана 19.06.2022. 

године. 

Жиг рег. бр. 65526 чији је носилац 

AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS 

LTDA., Av. Rio Branco, 745, 14405-080 Franca, São 

Paulo, BR, престао је да важи дана 19.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65187 чији је носилац Garage 

International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1, 

L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана 

19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64938 чији је носилац Industrija 

vode Aqua com doo, Raška, Gradac bb, RS, престао је 

да важи дана 19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66285 чији је носилац THE FUN 

& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм 

12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана 

19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65369 чији је носилац AGRIUM 

INC., 13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA, престао је да важи дана 19.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65343 чији је носилац AGRIUM 

INC., 13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA, престао је да важи дана 19.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65380 чији је носилац JOHNSON 

& JOHNSON (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US, 

престао је да важи дана 19.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65522 чији је носилац Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,  Neuchâtel, 

2000, CH, престао је да важи дана 20.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65394 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

CH, престао је да важи дана 20.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65395 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

CH, престао је да важи дана 20.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65162 чији је носилац OPEN 

ENGLISH, LLC, Calles 50 y Aquilino de la Guardia 

Plaza Banco General, Piso 14, Panama, PA, престао је 

да важи дана 21.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66766 чији је носилац Jасмина 

Босиочић, Боривоја Стевановића 51, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 21.06.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65080 чији је носилац 

TERMOPRODUKT RS-1 D.O.O. SREMSKA 

MITROVICA, Marka Aurelija bb, Sremska Mitrovica, 

RS, престао је да важи дана 22.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65163 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 23.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65164 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65165 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65504 чији је носилац Atlantic 

Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 23.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65168 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64545 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64544 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64543 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64600 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

23.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64546 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

23.06.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65581 чији је носилац Samostalna 

radnja "AVS", Miroslav Golubović PR, Kosančićeva 23, 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 19.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65537 чији је носилац HS 

HEALTHY SOLUTIONS D.O.O., Trg Nikole Pašića 

9/II, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

26.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65169 чији је носилац Александар 

Дуковић, Врањска 23, 11000 Београд, RS, престао је 

да важи дана 26.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65402 чији је носилац MANICA 

S.p.A., Via All'Adige, 4, 38068 Rovereto (TN), IT, 

престао је да важи дана 27.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65211 чији је носилац KONCERN ZA 

PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, Požarevac, 

RS, престао је да важи дана 28.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65228 чији је носилац 

BEOGRADSKA KULTURNA MREŽA d.o.o., Ада 

Циганлија бб, 11030 Чукарица, Београд, RS, престао 

је да важи дана 28.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65548 чији је носилац SGL 

CARBON SE, Rheingaustrasse 182, 65203 Wiesbaden, 

DE, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65076 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation  , One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 

US, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65075 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation  , One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 

US, престао је да важи дана 29.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65130 чији је носилац Preduzeće 

za energetsku efikasnost i alternativne izvore energije 

IstreetLight doo Beograd, ulevar Arsenija Čarnojevića 

88/23, 11000 Novi Beograd, RS, престао је да важи 

дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65417 чији је носилац DVA 

ŠTAPIĆA DOO za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo 

I usluge, Васе Стајића 27, 21000 Нови Сад, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64634 чији је носилац ALVOGEN 

PHARMA d.o.o., Pašnjačka bb, Barice-Plandište, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64635 чији је носилац ALVOGEN 

PHARMA d.o.o., Pašnjačka bb, Barice-Plandište, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65242 чији је носилац MR 

VINOGRADI d.o.o., Krfska 5A, 24413 Palić, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65401 чији је носилац MR 

VINOGRADI D.O.O., Krfska 5a, 24413 Palić, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65215 чији је носилац MR 

VINOGRADI d.o.o., Krfska 5A, 24413 Palić, RS, 

престао је да важи дана 30.06.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65243 чији је носилац YAXI 

EXPORT-IMPORT DOO, Jurija Gagarina 89/359, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 30.06.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65505 чији је носилац CONIMEX 

Trade d.o.o., Glavna 63, 22423 Grabovci, RS, престао је 

да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65418 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65731 чији је носилац Toto 

Limited, ATL BUSINESS CENTRE, SUITE 3, 89 

CANNON ROAD, SVR 9035 ST. VENERA, MT, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65633 чији је носилац Magenta 

Inversores S.A.C., Avenida Manuel Olguin 373, piso 10, 

Urbanizacion Los Granados, Distrito de Santiago de 

Surco, provincial y departamento de Lima. Peru, PE, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65448 чији је носилац "ACAVA 

Limited", Merchants Street, Valleta VLT 1174, MT, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65449 чији је носилац Magenta 

Inversores S.A.C., Avenida Manuel Olguin 373, piso 10, 

Urbanizacion Los Granados, Distrito de Santiago de 

Surco, provincial y departamento de Lima. Peru, PE, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65450 чији је носилац "ACAVA 

Limited", Merchants Street, Valleta VLT 1174, MT, 

престао је да важи дана 03.07.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 65684 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "JAFFA" Fabrika biskvita 

Crvenka, Maršala Tita 245 Crvenka, RS, престао је да 

важи дана 05.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65918 чији је носилац TEAM-

CHEM ДОО, , Цара Душана бр. 54-72 ТПЦ Душанов 

базар - локал 123, 18000 Ниш, RS, престао је да важи 

дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65919 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge "TEAM-CHEM" DOO 

NIŠ, Cara Dušana 54-72 TPC Dušanov Bazar – lokal 

123 , Niš , RS, престао је да важи дана 06.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65916 чији је носилац TEAM-

CHEM ДОО, , Цара Душана бр. 54-72 ТПЦ Душанов 

базар - локал 123, 18000 Ниш, RS, престао је да важи 

дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65915 чији је носилац TEAM-

CHEM ДОО, , Цара Душана бр. 54-72 ТПЦ Душанов 

базар - локал 123, 18000 Ниш, RS, престао је да важи 

дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65920 чији је носилац TEAM-

CHEM ДОО, , Цара Душана бр. 54-72 ТПЦ Душанов 

базар - локал 123, 18000 Ниш, RS, престао је да важи 

дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65363 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65365 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 06.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66937 чији је носилац Neoplanta 

Industrija mesa DOO Novi Sad, Приморска 90, 21000 

Нови Сад, RS, престао је да важи дана 07.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65384 чији је носилац 

Farmacevtska hemiska kozmetička industrija 

"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 10.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65066 чији је носилац COLGATE-

PALMOLIVE COMPANY , 300 Park Avenue, New 

York, New York 10022, US, престао је да важи дана 

11.07.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65738 чији је носилац 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗЕЛЕНА АПОТЕКА 

НОВИ САД, Футошка 89, Нови Сад, RS, престао је 

да важи дана 11.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64603 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija " ZDRAVLJE", 

akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199, 

RS, престао је да важи дана 11.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 69171 чији је носилац DELTA 

HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови 

Београд, RS, престао је да важи дана 11.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64601 чији је носилац DAHLIA 

kozmetičko-farmaceutska i hemijska industrija doo, 

Батајнички друм 12, Београд-Земун, RS, престао је да 

важи дана 13.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65201 чији је носилац Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 13.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65457 чији је носилац 

KOMPANIJA "TAKOVO" A.D., Radovana Grkovića 

b.b., 32300 Gornji Milanovac , RS, престао је да важи 

дана 13.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65290 чији је носилац Strawberry 

energy DOO, Рузвелтова 1a, Београд, RS, престао је 

да важи дана 13.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64602 чији је носилац 

GOLDBERG MEDIA d.o.o., Pop Lukina 17, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 13.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65437 чији је носилац 

Дистрибутивни центар за промет воћа и поврћа, 

PDM AGRO-FRUIT d.o.o. Пударци, Народних хероја 

17a, 11430 Умчари, RS, престао је да важи дана 

14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65588 чији је носилац КОВИНГ 

ДОО БЕОГРАД, Париске комуне 24, Нови Београд, 

RS, престао је да важи дана 14.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 82158 чији је носилац 

Агростандард доо, Аугуста Цесарца 18, 21000, Нови 

Сад, RS, престао је да важи дана 20.11.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 82427 чији је носилац 

Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 21000, 

Нови Сад, RS, престао је да важи дана 20.11.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 82157 чији је носилац 

Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 21000, 

Нови Сад, RS, престао је да важи дана 20.11.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 82543 чији је носилац 

Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, 21000, 

Нови Сад, RS, престао је да важи дана 20.11.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 82624 чији је носилац 

Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, Нови Сад, 

RS, престао је да важи дана 20.11.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.12.2022. - 15.01.2023. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 28323 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42685 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46505 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48703 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju "KIDS 

BEBA" d.o.o., Игњата Јоба бр. 37, Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55967 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55968 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56557 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57584 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57585 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58550 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58551 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60710 

промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски 

друм 10, 35250 Параћин, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63203 

промењена је у Netflix, Inc. , 121 Albright Way, Los 

Gatos, CA 95032, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64587 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66022 

промењена је у Open Education LLC, 2222 Ponce De 

Leon Blvd. Suite 300, Coral Gables, FL 33134, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66608 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66916 

промењена је у Galderma Holding SA, Zӓhlerweg 10, 

6300 Zug, CH; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68674 

промењена је у NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 

Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, JP; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69438 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69812 

промењена је у Galderma Holding SA, Zӓhlerweg 10, 

6300 Zug, CH; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70054 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70055 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70094 

промењена је у Galderma Holding SA, Zӓhlerweg 10, 

6300 Zug, CH; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 70128 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70543 

промењена је у Galderma Holding SA, Zӓhlerweg 10, 

6300 Zug, CH; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77621 

промењена је у "Swisslion-Takovo" д.о.о. Горњи 

Милановац, ул. НХ Радована Грковића 20, 32300 

Горњи Милановац, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78370 

промењена је у PIZZAGRAM d.o.o., Његошева 31, 

Врачар, 11000 Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79016 

промењена је у Sapphire Energy Recovery Limited, 

Ground Floor T3 Trinity Park, Bickenhill Lane, 

Birmingham, B37 7ES, UK; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79573 

промењена је у Netflix, Inc. , 121 Albright Way, Los 

Gatos, CA 95032, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82170 

промењена је у Netflix, Inc. , 121 Albright Way, Los 

Gatos, CA 95032, US; 

 

Промена пренос права 
 

За жиг бр. 18821 извршен је пренос на 

CROMBIE 1805 LIMITED, The Old Star, Church 

Street, Princes Risborough, Buckinghamshire HP27 

9AA, GB; 
 

За жиг бр. 18821 извршен је пренос на 

CROMBIE IPR LIMITED, The Old Star, Church Street, 

Princes Risborough, Buckinghamshire HP27 9AA, GB; 

 

За жиг бр. 19868 извршен је пренос на GPP 

Acquisition, LLC, 10003 Woodloch Forest Drive, The 

Woodlands, Texas 77380, US; 
 

За жиг бр. 19868 извршен је пренос на Huntsman 

Advanced Materials Americas LLC, 10003 Woodloch Forest 

Drive, The Woodlands, Texas 77380, US; 

 

За жиг бр. 26478 извршен је пренос на Conagra 

Foods RDM, LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, 

Suite 1300 Chicago, Illinois 60654, US; 
 

За жиг бр. 33847 извршен је пренос на 

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   , Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent , Watford WD24 

4QQ, UK; 

За жиг бр. 34809 извршен је пренос на 

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   , Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent , Watford WD24 

4QQ, UK; 

 

За жиг бр. 34817 извршен је пренос на 

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   , Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent , Watford WD24 

4QQ, UK; 

 

За жиг бр. 35921 извршен је пренос на 

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   , Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent , Watford WD24 

4QQ, UK; 

 

За жиг бр. 41675 извршен је пренос на 

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 8152 

Glattpark, CH; 

 

За жиг бр. 42016 извршен је пренос на 

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 8152 

Glattpark, CH; 

 

За жиг бр. 47045 извршен је пренос на F. 

Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 

Basel, CH; 

 

За жиг бр. 47412 извршен је пренос на 

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   , Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent , Watford WD24 

4QQ, UK; 

 

За жиг бр. 48922 извршен је пренос на TRUNG 

NGUYEN INVESTMENT CORPORATION , 82-84 

Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi 

Minh City, VN; 

 

За жиг бр. 50409 извршен је пренос на F. 

Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 

Basel, CH; 

 

За жиг бр. 53878 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 53879 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 53886 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 
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За жиг бр. 54383 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 54678 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 55869 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 62241 извршен је пренос на 

Continental Automotive Technologies GmbH, 

Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, DE; 

 

За жиг бр. 63361 извршен је пренос на NEXE 

d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 

31500 Našice, HR; 

 

За жиг бр. 65988 извршен је пренос на Eaton 

Technologies GmbH , Auf der Heide 2, Nettersheim, D-

53947, DE; 

 

За жиг бр. 67462 извршен је пренос на АКСА 

д.о.о. Београд, 28. јуна број 3, 11000 Београд - 

Вождовац, RS; 

 

За жиг бр. 71841 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 71842 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 71845 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 72055 извршен је пренос на 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936-

2813, US; 

 

За жиг бр. 76174 извршен је пренос на NEXE 

d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 

31500 Našice, HR; 

 

 

За жиг бр. 76816 извршен је пренос на 

Continental Automotive Technologies GmbH, 

Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, DE; 

 

За жиг бр. 76817 извршен је пренос на 

Continental Automotive Technologies GmbH, 

Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, DE; 

 

За жиг бр. 80062 извршен је пренос на Vivo 

Mobile Communication Co., Ltd, No.1, vivo Road, 

Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  48/2022 - 52/2023 (15.12.2022. – 12.01.2023.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1706500 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  42 

 

(111) 1706517 

(151) 18.05.2022 

(540) 

 

(732) VULKAN INOX GmbH 

(511)  03  35 

 

(111) 1706519 

(151) 27.05.2022 

(540) 

 

(732) Unitedprint.com 

Holding GmbH 

(511)  02  09  16  21  25  27  

35  38  40  42  45 

 

(111) 1706541 

(151) 25.07.2022 

(540) 

NEXE 

(732) PERFEXIM 

BRANDING spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  06  11 

(111) 1706573 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) STRABAG SE 

(511)  06  07  09  19  36  37  

39  42 

 

(111) 1706584 

(151) 06.10.2022 

(540) 

SilverVist 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  03  05  10  16  40  44 

 

(111) 1706586 

(151) 06.10.2022 

(540) 

Orbisol 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  03  05  10  16  40  44 

 

(111) 1706599 

(151) 17.10.2022 

(540) 

NGEN 

(732) NGEN Smart Grid 

Systems GmbH 

(511)  09  35  39  40  41  42  

45 

 

(111) 1706622 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) Lotos Trading Ltd. 

(511)  06  11  20  21 

 

(111) 1706623 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) Horn & Co. Minerals 

Recovery  GmbH & Co. KG 

(511)  01  19  40 

 

(111) 1706706 

(151) 15.11.2022 

(540) 

#SEATHEFUTUR

E 

(732) SOCIEDADE 

FRANCISCO MANUEL 

DOS SANTOS, SGPS, S.E. 

(511)  35 

 

(111) 1706710 

(151) 14.11.2022 

(540) 

Hechenbichler 

(732) Hechenbichler GmbH 

(511)  01  35 

(111) 1706719 

(151) 13.09.2022 

(540) 

 

(732) SKEYNDOR, S.L.U. 

(511)  03  10  44 

 

(111) 1706726 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) CHAMBRE DE 

COMMERCE 

INTERNATIONALE 

(511)  09  16  35  36  41  42  45 

 

(111) 1706735 

(151) 29.09.2022 

(540) 
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(732) B&B HOTELS 

(511)  09  35  38  41  42  43 

 

(111) 1706736 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) B&B HOTELS 

(511)  09  35  38  41  42  43 

 

(111) 1706737 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) B&B HOTELS 

(511)  09  35  38  41  42  43 

 

(111) 1706745 

(151) 20.10.2022 

(540) 

 

(732) VIZRT AG 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1706750 

(151) 08.11.2022 

(540) 

echovai 

(732) Vetropack Holding 

AG 

(511)  07  21  40  42  43 

 

(111) 1706790 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09  42 

 

(111) 1706816 

(151) 24.11.2022 

(540) 

MOYA 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  30 

 

(111) 1706817 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) HEP - Opskrba d.o.o. 

za opskrbu potrošača 

električnom, toplinskom 

energijom i plinom 

(511)  04  12  39 

 

(111) 1706818 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) HEP - Opskrba d.o.o. 

za opskrbu potrošača 

električnom, toplinskom 

energijom i plinom 

(511)  04  39  40 

 

(111) 1706819 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) HEP - Opskrba d.o.o. 

za opskrbu potrošača 

električnom, toplinskom 

energijom i plinom 

(511)  04  39  40 

 

(111) 1706838 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) SILC S.p.A. 

(511)  05 

 

(111) 1706860 

(151) 21.12.2022 

(540) 

BORMAG 

(732) BMS Micro-Nutrients 

(511)  01 

 

(111) 1706865 

(151) 08.11.2022 

(540) 

McVITIE'S 

(732) United Biscuits (UK) 

Limited 

(511)  29  30 

 

(111) 1706925 

(151) 25.07.2022 

(540) 

BALENCIAGA 

(732) BALENCIAGA 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1706937 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  05  31 

 

(111) 1706938 

(151) 10.11.2022 

(540) 

MILDEW 

MASTER 

(732) LIDEA FRANCE 

(511)  31  35  42 

 

(111) 1706961 

(151) 13.07.2022 

(540) 

 

(732) S.C. OMP S.R.L 

(511)  07 

 

(111) 1706976 

(151) 24.08.2022 

(540) 

BMW ALPINA 

(732) Bayerische Motoren 

Werke Aktiengesellschaft 

(511)  12  37 

 

(111) 1706994 

(151) 02.11.2022 

(540) 

 

(732) HeidelbergCement AG 

(511)  01  09  19  42 

 

(111) 1706998 

(151) 13.10.2022 

(540) 

Siteco iQ 

(732) Siteco GmbH 

(511)  09  11  37  42 
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(111) 1707001 

(151) 16.09.2022 

(540) 

 

(732) Gustavo Gusto GmbH 

& Co. KG 

(511)  07  18  21  25  29  30  

33  35  43  45 

 

(111) 1707066 

(151) 09.12.2022 

(540) 

MUSTANG 

(732) Mexpo International Inc. 

(511)  10 

 

(111) 1707114 

(151) 29.07.2022 

(540) 

FAT-RABBIT 

(732) Stefan Karle 

(511)  09  11 

 

(111) 1707122 

(151) 09.08.2022 

(540) 

CATRICE 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1707137 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Steinbacher 

Dämmstoff Gesellschaft 

m.b.H. 

(511)  01  17  19 

 

(111) 1707147 

(151) 14.10.2022 

(540) 

OPTISHIFT 

(732) Volvo Truck 

Corporation 

(511)  12  35  37  42 

 

(111) 1707154 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) AUDI AG 

(511)  09  12  14  25  27 

 

(111) 1707155 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS DREYFUS 

TRADEMARKS B.V. 

(511)  05  09  44 

 

(111) 1707176 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) ara AG 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1707195 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  32  35 

 

(111) 1707251 

(151) 19.10.2022 

(540) 

HKCM 

(732) Hopf-Klinkmüller 

Capital  Management 

GmbH und Co. KG 

(511)  36  41 

 

(111) 1707270 

(151) 12.12.2022 

(540) 

APPLIED 

MEDICAL 

(732) APPLIED MEDICAL 

RESOURCES 

CORPORATION 

(511)  10 

 

(111) 1707310 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) TWINSET S.p.A. 

(511)  18  25 

 

(111) 1707335 

(151) 20.09.2022 

(540) 

SWEEPEN 

(732) SWEEPEN 

(511)  35  41  45 

 

(111) 1707354 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1707361 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) CAVIT CANTINA 

VITICOLTORI 

CONSORZIO CANTINE 

SOCIALI DEL TRENTINO 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

(511)  33 

 

(111) 1707376 

(151) 22.10.2022 

(540) 

 

(732) Obschestvo s 

ogranitchennoy 

otvetstvennostyu «KDV 

Nizhny Tagil» 

(511)  30 

 

(111) 1707381 

(151) 21.11.2022 

(540) 
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(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostju "KDV 

Voronezh" 

(511)  30 

 

(111) 1707386 

(151) 09.12.2022 

(540) 

 

(732) BGTV HOLDING 

BV 

(511)  25  28 

 

(111) 1707443 

(151) 28.10.2022 

(540) 

JABRA 

(732) GN AUDIO A/S 

(511)  09  10  35  37  44 

 

(111) 1707454 

(151) 02.09.2022 

(540) 

 

(732) RB Self Laser 

Revolution GmbH 

(511)  08  10  35  42  44  45 

 

(111) 1707463 

(151) 25.08.2022 

(540) 

LE VENEZIANE 

(732) MOLINO DI FERRO 

S.p.A. 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1707472 

(151) 30.11.2022 

(540) 

 

(732) Destiladora del Valle 

de Tequila SA de CV 

(511)  33 

 

(111) 1707517 

(151) 06.10.2022 

(540) 

Prosperity Legend 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1707531 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) VISMEDERI 

HOLDING S.R.L. 

UNIPERSONALE 

(511)  42  44 

 

(111) 1707532 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

 

(732) GÜNEYCE 

PAZARLAMA SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1707566 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Fast Charging 

Alliance 

(511)  09 

 

(111) 1707575 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

 

(111) 1707579 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) TAIZHOU 

TONGSHENG BRASS 

CO., LTD. 

(511)  06  09 

 

(111) 1707586 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Eson 

Technology Co., Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1707597 

(151) 23.11.2022 

(540) 

 

(732) Mame Miya Inc. 

(511)  09  25 

 

(111) 1707635 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN IVPS 

TECHNOLOGY CO.,LTD. 

(511)  34 

 

(111) 1707663 

(151) 07.11.2022 

(540) 

mavic 

(732) SHENZHEN IVPS 

TECHNOLOGY CO.,LTD. 

(511)  34 

 

(111) 1707671 

(151) 21.12.2022 

(540) 

HYBEROL 

(732) BMS Micro-Nutrients 

(511)  01 

 

(111) 1707680 

(151) 04.03.2022 

(540) 

GEOBRUGG 

(732) Geobrugg AG 

(511)  06  09  17  42 

 

(111) 1707751 

(151) 07.10.2022 
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(540) 

 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  41  44 

 

(111) 1707753 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1707757 

(151) 30.09.2022 

(540) 

 

(732) M SAN grupa d.o.o. 

(511)  09  11  35  37  39  40  

42 

 

(111) 1707760 

(151) 30.09.2022 

(540) 

MS LUX 

(732) M SAN grupa d.o.o. 

(511)  09  11  35  37  39  40  42 

 

(111) 1707788 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) Prinses Máxima Centrum 

voor Kinderoncologie B.V. 

(511)  35  36  41  42  44 

 

(111) 1707801 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN IVPS 

TECHNOLOGY CO. LTD. 

(511)  34 

 

(111) 1707823 

(151) 20.12.2022 

(540) 

FRUCTOL 

(732) BMS Micro-Nutrients 

(511)  01 

 

(111) 1707825 

(151) 20.12.2022 

(540) 

CHELAL 

(732) BMS Micro-Nutrients 

(511)  01 

 

(111) 1700949 

(151) 19.09.2022 

(540) 

Kia 

(732) Kia Corporation 

(511)  09 

 

(111) 1700953 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) RTL Group 

Markenverwaltungs GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1700960 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) FARMA-TEK İLAÇ 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1700969 

(151) 08.11.2022 

(540) 

 

(732) BARİNE TEKSTİL 

SANAYİ İÇ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  24  35 

 

(111) 1700975 

(151) 12.04.2022 

(540) 

BANZAI 

(732) MERAJI Nicolai 

(511)  29  30 

 

(111) 1700989 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) RANDY SAPUTRA 

(511)  03 

 

(111) 1701021 

(151) 30.09.2022 

(540) 

ASSE 

(732) ASSE KOZMETİK  

SANAYİ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1701054 

(151) 02.11.2022 

(540) 

BLACK BAY 54 

(732) Montres Tudor SA 

(511)  14 

 

(111) 1701086 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) Moonstone GmbH 

(511)  03  08  10  16  18  21  

22  24  25  26 

 

(111) 1701132 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) Norddeutsche 

Pflanzenzucht Hans-Georg 

Lembke KG 

(511)  31 

 

(111) 1701144 

(151) 06.10.2022 

(540) 

Vetropack 

(732) Vetropack Holding AG 

(511)  06  07  08  43 
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(111) 1701183 

(151) 08.10.2022 

(540) 

HUAWEI 

POCKET 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1701172 

(151) 29.07.2022 

(540) 

EL PISTOLERO 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701209 

(151) 12.10.2022 

(540) 

TION 

(732) Tion Renewables AG 

(511)  04  36  39  40 

 

(111) 1701216 

(151) 07.07.2022 

(540) 

COMMON 

GROUNDS 

(732) Koninklijke Douwe 

Egberts B.V. 

(511)  35  41  44 

 

(111) 1701218 

(151) 08.08.2022 

(540) 

GALERO 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

 

(111) 1701219 

(151) 08.08.2022 

(540) 

GALINA 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

(111) 1701220 

(151) 08.08.2022 

(540) 

SOFANTASTIC 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

 

(111) 1701223 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

 

(111) 1701238 

(151) 27.10.2022 

(540) 

 

(732) PT INDO MAGNOVENT 

VENTILATION 

(511)  11 

 

(111) 1701242 

(151) 12.09.2022 

(540) 

Alien Worlds 

(732) Dacoco GmbH 

(511)  09  36  41  42 

 

(111) 1701243 

(151) 28.09.2022 

(540) 

ROUGE 540 

(732) PARFUM FRANCIS 

KURKDJIAN 

(511)  03 

 

(111) 1701254 

(151) 11.10.2022 

(540) 

 

(732) EADV Headquarters 

(511)  36  41  44 

(111) 1701262 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701266 

(151) 23.09.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701289 

(151) 25.07.2022 

(540) 

40 Super Flame 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701315 

(151) 13.06.2022 

(540) 

ANDSCAPE 

(732) ESPN, Inc. 

(511)  09  16  25  35  41 

 

(111) 1701330 

(151) 17.06.2022 

(540) 

EPIC GAMES 

MEGAVERSE 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  09  35  38  41  42  45 

 

(111) 1701335 

(151) 27.10.2022 

(540) 

BERTOLD 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  32 

(111) 1701361 

(151) 12.10.2022 

(540) 

 

(732) New Trendy Sp. z o.o. 

(511)  11  20  21 

 

(111) 1701363 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Lite e-Commerce Sp. z o.o. 

(511)  09  35  36  39  42  43  45 

 

(111) 1701388 

(151) 10.11.2022 

(540) 

LIVE ACTIVITIES 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1701470 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) BEBEKEVİ 

TEKSTİL KONFEKSİYON  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1701474 

(151) 05.09.2022 

(540) 
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(732) Management Drives 

Holding B.V. 

(511)  16  35  41  42 

 

(111) 1701479 

(151) 07.09.2022 

(540) 

State of Exit 

(732) Sead Makota 

(511)  25 

 

(111) 1701489 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Amouage SAOC 

(511)  03 

 

(111) 1701490 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Amouage SAOC 

(511)  03 

 

(111) 1701496 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) MIP METRO Group 

Intellectual Property GmbH 

& Co. KG 

(511)  33 

 

(111) 1701503 

(151) 16.11.2022 

(540) 

INVIE 

(732) ASCEM B.V. 1 

(511)  19 

 

(111) 1701597 

(151) 05.07.2022 

(540) 

RIMAC NEVERA 

(732) Bugatti Rimac d.o.o. 

(511)  09 

 

(111) 1701630 

(151) 10.11.2022 

(540) 

LIVE ACTIVITIES 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1701631 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) Global Ordnance, 

LLC 

(511)  13  35 

 

(111) 1701656 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) SAINT-GOBAIN WEBER 

(511)  08 

 

(111) 1701674 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) Guangzhou BaoLun 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09  11  35 

 

(111) 1701676 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) Brother Enterprises 

Holding Co., Ltd 

(511)  01  03  05  30  31 

(111) 1701702 

(151) 04.11.2022 

(540) 

METALASH 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1701705 

(151) 24.11.2022 

(540) 

NOKIAN TYRES 

HAKKAPELIITTA 

(732) Nokian Tyres plc 

(511)  12 

 

(111) 1701721 

(151) 01.08.2022 

(540) 

Mellow Light 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1701726 

(151) 03.11.2022 

(540) 

NPZ 

(732) Norddeutsche 

Pflanzenzucht  Hans-Georg 

Lembke KG 

(511)  31 

 

(111) 1701751 

(151) 18.11.2022 

(540) 

HYDROPASS 

(732) AC.MO S.r.l. 

(511)  06  09  11  42 

 

(111) 1701755 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) HOLDING 

SOPREMA 

(511)  37 

(111) 1701763 

(151) 05.10.2022 

(540) 

Honi Poke 

(732) Honi Poke Group Ltd 

(511)  43 

 

(111) 1701781 

(151) 16.11.2022 

(540) 

FLUTIKAZ 

(732) Teva Pharmaceuticals 

Europe B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1701790 

(151) 21.11.2022 

(540) 

LuctaCaps Pure 

(732) LUCTA S.A. 

(511)  03 

 

(111) 1701820 

(151) 01.11.2022 

(540) 

Power Motion 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  09 

 

(111) 1701823 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701824 

(151) 08.09.2022 

(540) 
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(732) Kustura Milenko 

(511)  29 

 

(111) 1701876 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) ASBISC Enterprises PLC 

(511)  09 

 

(111) 1701892 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) Brilliant AG 

(511)  11  35 

 

(111) 1701895 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) GRECI INDUSTRIA 

ALIMENTARE S.P.A. 

(511)  29  30 

 

(111) 1701926 

(151) 15.06.2022 

(540) 

HPS 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1701927 

(151) 10.08.2022 

(540) 

CSL SEQIRUS 

(732) Seqirus UK Limited 

(511)  01  05  41  42  44 

 

(111) 1701946 

(151) 05.11.2022 

(540) 

FREEFORM 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1701954 

(151) 17.06.2022 

(540) 

LifeWear 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  36  37  38  40  41  42  43  45 

 

(111) 1701967 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1701968 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1701969 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1701976 

(151) 29.07.2022 

(540) 

20 Super 7 Flame 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1701978 

(151) 22.08.2022 

(540) 

GIGGL 

(732) AS Piletilevi Group 

(511)  35  41  42 

 

(111) 1701997 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) BLACK SEA 

SUPPLIERS S.R.L. 

(511)  09  11 

 

(111) 1702026 

(151) 01.11.2022 

(540) 

ROBOGUIDE 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  09 

 

(111) 1702027 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) Chen Jianzhong 

(511)  25 

(111) 1702029 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) Chen Jianzhong 

(511)  25 

 

(111) 1702045 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale de Football 

Association (FIFA) 

(511)  04  09  12  14  16  18  

21  25  28  32  35  36  37  

38  39  41  42  43 

 

(111) 1702069 

(151) 08.04.2022 

(540) 

KEIPER 

(732) KEIPER Seating 

Mechanisms Co., Ltd. 

(511)  06  07  09  10  12  14  

18  28  37 

 

(111) 1702071 

(151) 17.03.2022 

(540) 

KAYABA 

(732) KYB Corporation 

(511)  01  07  09  12  17  35  

37  39  42 

 

(111) 1702075 

(151) 11.03.2022 

(540) 

doppelmayr 

(732) Innova Patent GmbH 

(511)  06  07  09  12  19  20  

37  39  41  42 

 

(111) 1702081 

(151) 01.04.2022 

(540) 

ENEOS 
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(732) ENEOS Corporation 

(511)  01  17  35 

 

(111) 1702082 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) ENEOS Corporation 

(511)  01  17  35 

 

(111) 1702087 

(151) 25.03.2022 

(540) 

FRUIT UP 

(732) ADM WILD Europe 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  32  33 

 

(111) 1702092 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

(732) MEGGLE Group GmbH 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1702106 

(151) 06.06.2022 

(540) 

 

(732) ÖZBİLİM TEKSTİL 

MAKİNALARI 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

(511)  07 

 

(111) 1702120 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) RAUCH Fruchtsäfte 

GmbH 

(511)  29  30  31  32  33  35  

39  43 

 

(111) 1702123 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) UAB ME investicija 

(511)  35  39 

 

(111) 1702137 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) GIUSTO MANETTI 

BATTILORO S.P.A 

(511)  02  03 

 

(111) 1702142 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1702152 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Anycubic 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07  09  17  35  42 

 

(111) 1702164 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) META SYSTEM 

S.P.A. 

(511)  07  09  12  38  41  42 

 

(111) 1702174 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) WAMGROUP S.P.A. 

(511)  07  35  37 

 

(111) 1702178 

(151) 08.09.2022 

(540) 

STAXS 

(732) STAXS The 

Netherlands B.V. 

(511)  10  21  24  25  37  39 

 

(111) 1702220 

(151) 19.08.2022 

(540) 

 

(732) TV2 Média Csoport 

Zrt. 

(511)  09  16  21  25  28  35  

38  41  42 

 

(111) 1702230 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilvánosan 

Müködö Részvénytársaság 

(511)  32 

 

(111) 1702233 

(151) 10.10.2022 

(540) 

Beckhoff 

(732) Beckhoff Automation 

GmbH 

(511)  35  38  42 

 

(111) 1702236 

(151) 07.10.2022 

(540) 

 

(732) AKSARAY UNLU 

MAMÜLLERİ GIDA SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

(511)  30 

 

(111) 1702240 

(151) 30.09.2022 

(540) 

 

(732) VIVISOL SRL 

(511)  09  10  42  44 
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(111) 1702242 

(151) 30.09.2022 

(540) 

 

(732) GI GROUP 

HOLDING S.R.L. 

(511)  35  41 

 

(111) 1702310 

(151) 10.11.2022 

(540) 

Hermes 

Arzneimittel 

(732) Hermes Arzneimittel 

GmbH 

(511)  05  09  16 

 

(111) 1702324 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) FITT S.P.A. 

(511)  17 

 

(111) 1702378 

(151) 20.10.2022 

(540) 

 

(732) Bugatti International S.A. 

(511)  09 

 

(111) 1702418 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) META SYSTEM 

S.P.A. 

(511)  07  09  12  38  41  42 

(111) 1702419 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) EcoFlow Inc. 

(511)  09  11 

 

(111) 1702420 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) META SYSTEM 

S.P.A. 

(511)  07  09  12  38  41  42 

 

(111) 1702430 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) PORTLINE BULK 

INTERNATIONAL S.A. 

(511)  39 

 

(111) 1702452 

(151) 21.11.2022 

(540) 

ThermoMove 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  24  25 

 

(111) 1702466 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  10 

 

(111) 1702517 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

 

(111) 1702540 

(151) 28.03.2022 

(540) 

PAPERMINTS 

(732) PaperMints S.A. 

(511)  30  32  35 

 

(111) 1702552 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) AKTEK DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1702558 

(151) 27.10.2022 

(540) 

Sushi Jiro 

(732) SUSHI JIRO IP PTY LTD 

(511)  42  43 

 

(111) 1702563 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1702590 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) EBUBEKİR İŞCAN 

(511)  14  18  20  25 

 

(111) 1702615 

(151) 25.10.2022 

(540) 

NICOLAUS 

HARDSELTZER 

(732) ST. NICOLAUS - 

trade, a. s. 

(511)  33 

 

(111) 1702637 

(151) 15.06.2022 

(540) 

HPS40 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1702657 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) STAXS The 

Netherlands B.V. 

(511)  10  21  24  25  37  39 

 

(111) 1702694 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) FINANCIERA 

MADERERA, S.A. 

(511)  19  20 

 

(111) 1702744 

(151) 24.12.2021 

(540) 
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(732) MOTOR 

OTOMOTİV YATÇILIK 

VE TURİZM İŞLT. TİC. 

LTD. ŞTİ. 

(511)  07  09  12 

 

(111) 1702754 

(151) 06.02.2022 

(540) 

 

(732) DSM GRUP 

DANIŞMANLIK 

İLETİŞİM VE SATIŞ 

TİCARET A.Ş. 

(511)  25  35 

 

(111) 1702755 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) SCHTEC MAKİNE 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07  35  42 

 

(111) 1702792 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Erickson International 

LLC 

(511)  17 

 

(111) 1702822 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511)  30 

 

(111) 1702824 

(151) 18.10.2022 

(540) 

CORAL WORLD 

(732) ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ  

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  39  43 

 

(111) 1702829 

(151) 03.11.2022 

(540) 

PawBall 

(732) NEXTERS GLOBAL LTD 

(511)  09  41 

 

(111) 1702835 

(151) 22.11.2022 

(540) 

NEPHIT 

(732) Fresenius Kabi 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 1702850 

(151) 23.11.2022 

(540) 

USGENA 

(732) STADA Arzneimittel AG 

(511)  05  10 

 

(111) 1702876 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1702877 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  06  09  40  42 

 

(111) 1702879 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1702881 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  06  09  40  42 

 

(111) 1702911 

(151) 20.01.2022 

(540) 

Burning Wheels 

(732) MS Partners Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1702914 

(151) 15.03.2022 

(540) 

Meebits 

(732) Larva Labs, LLC 

(511)  09  25  41  42 

 

(111) 1702915 

(151) 15.03.2022 

(540) 

CryptoPunks 

(732) Larva Labs, LLC 

(511)  09  25  41  42 

 

(111) 1702940 

(151) 28.04.2022 

(540) 

JUNIPER 

(732) Juniper Networks, 

Inc. 

(511)  09  37  38  41  42 

 

(111) 1702942 

(151) 28.04.2022 

(540) 

JUNIPER 

NETWORKS 

(732) Juniper Networks, 

Inc. 

(511)  09  37  38  41  42 

 

(111) 1702944 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) "EURO-METALI" 

d.o.o. 

(511)  01  06  07  35  37  39  

40  42 

 

(111) 1702945 

(151) 02.05.2022 

(540) 

HEWLETT 

PACKARD 

ENTERPRISE 

(732) HP Hewlett Packard 

Group LLC 

(511)  09  16  35  36  37  38  

41  42 

 

(111) 1702950 

(151) 21.03.2022 

(540) 

BacToTec 

(732) C.P.S.-PHarma 

GmbH 

(511)  01  02  03  05  07  09  

11  35 
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(111) 1702978 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) CUPPONE F.LLI 

SRL 

(511)  07  11  35 

 

(111) 1702982 

(151) 12.05.2022 

(540) 

DKV MOBILITY 

GROUP SE 

(732) DKV MOBILITY 

GROUP SE 

(511)  04  09  12  35  36  37  

38  39  41  42  43  45 

 

(111) 1703000 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

 

(111) 1703031 

(151) 18.10.2022 

(540) 

CORAL TRAVEL 

GROUP 

(732) ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ A.Ş 

(511)  39  43 

 

(111) 1703039 

(151) 24.10.2022 

(540) 

ENERGY DOME 

(732) ENERGY DOME 

S.p.A. 

(511)  07  09  11  37  39 

(111) 1703050 

(151) 21.11.2022 

(540) 

 

(732) Roche Diabetes Care 

GmbH 

(511)  35  41  44 

 

(111) 1703052 

(151) 14.11.2022 

(540) 

Fiit CHANGE 

VALLEY 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1703053 

(151) 14.11.2022 

(540) 

Fiit CHANGE 

SEAWAY 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1703056 

(151) 14.11.2022 

(540) 

Jean Pascale 

Premium 

(732) Takko Holding GmbH 

(511)  14  18  25  35 

 

(111) 1703098 

(151) 25.07.2022 

(540) 

DELICANDO 

(732) Reisenhofer Getränke 

GmbH 

(511)  33  35  38  39 

(111) 1703154 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) SAHA 

MAĞAZACILIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1703156 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  29 

 

(111) 1703158 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) T.P. OLIVARI 

društvo s ograničenom 

odgovornošću za unutarnju i 

vanjsku trgovinu 

(511)  28 

 

(111) 1703173 

(151) 26.09.2022 

(540) 

DICON 

(732) GEA TDS GmbH 

(511)  07  11 

 

(111) 1703200 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  07 

 

(111) 1703221 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) PORTLINE OCEAN 

MANAGEMENT S.A. 

(511)  39 

 

(111) 1703265 

(151) 10.10.2022 

(540) 

LASHIFY 

(732) Lashify, Inc. 

(511)  41 

 

(111) 1703269 

(151) 18.11.2022 

(540) 

UNISIM 

(732) Honeywell 

International Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1703328 

(151) 25.11.2022 

(540) 

A290 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  12 

 

(111) 1703334 

(151) 10.08.2022 

(540) 

ACTIGRAFT 

(732) REDDRESS LTD 

(511)  05  10 

 

(111) 1703358 

(151) 19.10.2022 

(540) 
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(732) AREA COOLING 

SOLUTIONS, S.A. 

(511)  07  11  35  40 

 

(111) 1703384 

(151) 18.10.2022 

(540) 

TIME MAKER 

(732) Bright Up AG 

(511)  09  16  18  40  42 

 

(111) 1703386 

(151) 19.10.2022 

(540) 

LAC BLEU 

(732) Timeless Elegance 

GmbH 

(511)  03  05 

 

(111) 1703408 

(151) 05.09.2022 

(540) 

TECTURIS 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

 

(111) 1703424 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) ELIXIR G.P. 

(511)  02  03  21  28 

 

(111) 1703425 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) EXER CARS S.A. 

(511)  37  39 

 

(111) 1703428 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) MALDARIZZI 

AUTOMOTIVE S.P.A. 

(511)  12  35  36  37  39 

 

(111) 1703443 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) xFusion Digital 

Technologies Co., Limited 

(511)  09  42 

 

(111) 1703444 

(151) 08.09.2022 

(540) 

 

(732) Baustahlgewebe 

GmbH 

(511)  06  19  35 

 

(111) 1703453 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) Unigrà S.r.l. 

(511)  29  30  31  32  35 

 

(111) 1703545 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  39 

(111) 1703547 

(151) 06.07.2022 

(540) 

TWINE 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1703562 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

 

(111) 1703563 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

 

(111) 1703565 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Mahindra and 

Mahindra Limited 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1703585 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) LLOMBART 

PRODUCER GROUP, S.L. 

(511)  31 

 

(111) 1703594 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  05  32  41  44 

 

(111) 1703645 

(151) 03.06.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  “SLADKIJ 

ORESHEK” 

(511)  30 

 

(111) 1703652 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) The Trustees of 

Anatolia College 

(511)  16  35  41 
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(111) 1703660 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

 

(111) 1703672 

(151) 15.06.2022 

(540) 

HPS60 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1703675 

(151) 19.07.2022 

(540) 

 

(732) MacroArray 

Diagnostics GmbH 

(511)  05  09  42  44 

 

(111) 1703709 

(151) 22.08.2022 

(540) 

lumDATA 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  11 

 

(111) 1703750 

(151) 10.10.2022 

(540) 

TwinCAT 

(732) Beckhoff Automation 

GmbH 

(511)  35  38  42 

 

(111) 1703756 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ A.Ş 

(511)  39  43 

 

(111) 1703761 

(151) 23.10.2022 

(540) 

 

(732) HOP TEKNOLOJI 

A.S. 

(511)  09  39 

 

(111) 1703767 

(151) 23.10.2022 

(540) 

 

(732) Viatris Healthcare 

GmbH 

(511)  41  42  44 

 

(111) 1703768 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) Guess?, Inc. 

(511)  09  14  18  25 

 

(111) 1703776 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Konka 

Intelligent Electric 

Technology Co., Ltd. 

(511)  08  11 

 

(111) 1703777 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) AUDI AG 

(511)  09  12  14  25  27 

 

(111) 1703854 

(151) 18.11.2022 

(540) 

ECOVEND 

(732) Reconomy (UK) 

Limited 

(511)  07  37 

 

(111) 1703857 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) CASA TRADICIÓN, 

S.A. DE C.V. 

(511)  33 

 

(111) 1703894 

(151) 06.09.2022 

(540) 

SCREENING 

EAGLE 

(732) Screening Eagle 

Technologies AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1703895 

(151) 06.09.2022 

(540) 

 

(732) Screening Eagle 

Technologies AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

(111) 1703896 

(151) 06.09.2022 

(540) 

MetaEagle 

(732) Screening Eagle 

Technologies AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1703898 

(151) 06.09.2022 

(540) 

EagleToken 

(732) Screening Eagle 

Technologies AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1703900 

(151) 06.09.2022 

(540) 

EagleCoin 

(732) Screening Eagle 

Technologies AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1703931 

(151) 31.08.2022 

(540) 

 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  11 

 

(111) 1703932 

(151) 14.09.2022 

(540) 

WRP 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11 

 

(111) 1703952 

(151) 08.08.2022 

(540) 

PEGASUS OIL 

TRADING 

(732) Vincent Fabre 

(511)  04  39 
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(111) 1703992 

(151) 13.06.2022 

(540) 

E-JOYN by 

HIRSCHMANN 

AUTOMOTIVE 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1703993 

(151) 13.06.2022 

(540) 

HIRSCHMANN 

AUTOMOTIVE 

PowerStar 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1703996 

(151) 31.08.2022 

(540) 

ACU SRL 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  11 

 

(111) 1704000 

(151) 17.08.2022 

(540) 

 

(732) NAMMOS WORLD SARL 

(511)  25  33  35  41  43 

 

(111) 1704028 

(151) 23.11.2022 

(540) 

WORKLAB 

(732) UAB Narbutas 

International 

(511)  20 

 

(111) 1704030 

(151) 24.11.2022 

(540) 

PREFERENCE LE 

BLONDING 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1704034 

(151) 24.10.2022 

(540) 

denties 

(732) foodforplanet GmbH 

& Co. KG 

(511)  31 

 

(111) 1704051 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) Société Jas Hennessy 

& Co. 

(511)  33 

 

(111) 1704058 

(151) 28.09.2022 

(540) 

AIVIQ 

(732) Alpha Financial 

Markets Consulting UK Ltd 

(511)  09  35  36  42 

 

(111) 1704061 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) The Trustees of 

Anatolia College 

(511)  16  35  41 

 

(111) 1704062 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) SHOWA DENKO 

K.K. 

(511)  09 

 

(111) 1704083 

(151) 03.11.2022 

(540) 

OCEOS 

(732) OCEOS 

(511)  01  12  39 

 

(111) 1704085 

(151) 09.11.2022 

(540) 

FILL-METRY 

(732) LABORATOIRES 

FILL-MED 

(511)  03 

 

(111) 1704092 

(151) 02.09.2022 

(540) 

 

(732) Stolz GmbH 

(511)  03  05 

 

(111) 1704098 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Gebhardt 

Intralogistics 

(732) Gebhardt 

Fördertechnik GmbH 

(511)  07  09  12  20 

 

(111) 1704135 

(151) 28.02.2022 

(540) 

ADRIATICA 

(732) Mayr-Melnhof Karton 

Aktiengesellschaft 

(511)  16 

 

(111) 1704147 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) AKEL MODA 

BASKI  SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

 

(111) 1704196 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  28 

 

(111) 1704199 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  37 

 

(111) 1704215 

(151) 31.10.2022 

(540) 
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(732) Société Jas Hennessy 

& Co. 

(511)  33 

 

(111) 1704223 

(151) 11.10.2022 

(540) 

PLEX-IN-OIL 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  03 

 

(111) 1704231 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  07 

 

(111) 1704232 

(151) 14.10.2022 

(540) 

KnowledgeFox 

(732) KnowledgeFox 

GmbH 

(511)  09  16  35  41  42 

 

(111) 1704242 

(151) 23.05.2022 

(540) 

DAAily 

(732) DAAily platforms AG 

(511)  06  07  08  09  11  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  27  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1704249 

(151) 16.09.2022 

(540) 

 

(732) SANSURE 

BIOTECH FRANCE 

(511)  05  10 

(111) 1704314 

(151) 23.05.2022 

(540) 

 

(732) EMBECTA CORP. 

(511)  09  10  16  41  42  44 

 

(111) 1704317 

(151) 05.07.2022 

(540) 

BUGATTI RIMAC 

(732) Bugatti Rimac d.o.o. 

(511)  09  12  28 

 

(111) 1704332 

(151) 25.02.2021 

(540) 

 

(732) YAMAHA 

CORPORATION 

(511)  01  02  03  05  06  08  

10  11  13  14  15  16  17  

18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  

32  33  34  35  36  37  38  

39  40  41  42  43  44  45 

 

(111) 1704406 

(151) 20.05.2022 

(540) 

 

(732) TREYDON BG OOD 

(511)  09  34 

 

(111) 1704407 

(151) 28.04.2022 

(540) 

 

(732) TIKTOK 

INFORMATION 

TECHNOLOGIES UK 

LIMITED 

(511)  02  04  05  07  12  15  

34  40  44 

 

(111) 1704418 

(151) 17.10.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1704435 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  37 

 

(111) 1704457 

(151) 23.06.2022 

(540) 

BIRKENSTOCK 

(732) Birkenstock IP GmbH 

(511)  09  35  36  41  42 

 

(111) 1704470 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1704480 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) APERA SAĞLIK 

TURİZM SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  39  44 

 

(111) 1704482 

(151) 19.08.2022 

(540) 

BELIA 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  06  09  10  11  42 

 

(111) 1704503 

(151) 28.09.2022 

(540) 

VIVANCO 

(732) Vivanco GmbH 

(511)  03  09  20  35 

 

(111) 1704516 

(151) 08.09.2022 

(540) 

 

(732) GNR ELEKTRONIK 

DIS TICARET LIMITED 

SIRKETI 

(511)  20  24  25 

 

(111) 1704519 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) MIP Pharma Holding 

GmbH 

(511)  05  35 

 

(111) 1704524 

(151) 24.10.2022 

(540) 

CO2 BATTERY 
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(732) ENERGY DOME S.p.A. 

(511)  07  09  11  37  39 

 

(111) 1704547 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  10 

 

(111) 1704627 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) Naumann & Göbel 

Verlagsgesellschaft mbH 

(511)  09  16  28  41  42 

 

(111) 1704630 

(151) 13.06.2022 

(540) 

HCT 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1704655 

(151) 12.10.2022 

(540) 

 

(732) FERTIBERIA, S.A. 

(511)  01  05  35 

 

(111) 1704700 

(151) 23.09.2022 

(540) 

NEWWORK PAY 

(732) Rainer Gläß 

(511)  09  42 

(111) 1704710 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) HEP - Opskrba d.o.o. 

za opskrbu potrošača 

električnom, toplinskom 

energijom i plinom 

(511)  04  39  40 

 

(111) 1704716 

(151) 29.11.2022 

(540) 

BORA BARRIER 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 

 

(111) 1704746 

(151) 02.12.2022 

(540) 

VISCONTI 

(732) FCA ITALY S.P.A. 

(511)  12 

 

(111) 1704810 

(151) 01.12.2022 

(540) 

prmr 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

 

(111) 1704812 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

 

(111) 1704818 

(151) 27.09.2022 

(540) 

 

(732) FICOSOTA OOD 

(511)  05  16 

 

(111) 1704899 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) SUNLIGHT Ltd. 

(511)  09  35  36  37  39  40  

42 

 

(111) 1704925 

(151) 30.11.2022 

(540) 

MOOD DETOX 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1704926 

(151) 30.11.2022 

(540) 

INNER 

HARMONY 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1704928 

(151) 15.11.2022 

(540) 

Flip&Juice 

(732) Philips Domestic 

Appliances Holding B.V. 

(511)  07 

 

(111) 1704931 

(151) 30.11.2022 

(540) 

BALANCING 

MOMENTS 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1704934 

(151) 30.11.2022 

(540) 

EMPOWERING 

MOMENTS 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1704941 

(151) 25.05.2022 

(540) 

REVUELTO 

(732) AUTOMOBILI 

LAMBORGHINI SPA 

(511)  09  12  25  28 

 

(111) 1704981 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) ELESA S.p.A. 

(511)  06  07  09  12  20 

 

(111) 1704982 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Schwarz IT KG 

(511)  09  42 

 

(111) 1704988 

(151) 15.09.2022 
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(540) 

 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  38  41  42  45 

 

(111) 1704995 

(151) 25.11.2022 

(540) 

FREEFORM 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1705018 

(151) 07.09.2022 

(540) 

FASTTOKEN 

(732) SC IP Limited 

(511)  09  14  35  36  38  41  42 

 

(111) 1705041 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  39 

 

(111) 1705062 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  28 

 

(111) 1705096 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511)  01  05  09  10  41  42 

 

(111) 1705114 

(151) 09.06.2022 

(540) 

 

(732) MATEX LAB 

SWITZERLAND SA 

(511)  10 

 

(111) 1705121 

(151) 29.06.2022 

(540) 

EJOT Anchor Fix 

(732) EJOT SE & Co. KG 

(511)  09  37  42 

 

(111) 1705181 

(151) 23.09.2022 

(540) 

 

(732) GIORGIO ARMANI 

S.P.A. 

(511)  03  09  14  18  25  28 

 

(111) 1705185 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) ARÇELİK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07 

 

(111) 1705187 

(151) 29.08.2022 

(540) 

 

(732) DanCzek Teplice a.s. 

(511)  09  16  34 

 

(111) 1705241 

(151) 15.11.2022 

(540) 

KLAAS BIER 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  32  35 

 

(111) 1705248 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Ninor Akgül 

(511)  04  34 

 

(111) 1705279 

(151) 21.11.2022 

(540) 

MONTIBELLO 

ÉCLAT 

(732) COSMÉTICA 

COSBAR, S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1705280 

(151) 17.11.2022 

(540) 

PANTONOR 

(732) LABORATORIOS 

NORMON, S.A. 

(511)  05 

 

(111) 1705326 

(151) 07.12.2022 

(540) 

LIFE’S 

WONDERFUEL 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1705335 

(151) 29.11.2022 

(540) 

DÉNUÉE 

(732) COSMETICA 

COSBAR, S.L. 

(511)  03 

(111) 1705372 

(151) 11.10.2022 

(540) 

 

(732) A.I.A AGRICOLA 

ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A. 

(511)  31 

 

(111) 1705392 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  10 

 

(111) 1705393 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  38  41  42  45 

 

(111) 1705395 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  39 

 

(111) 1705421 

(151) 18.11.2022 

(540) 

Gymbro Sport 

(732) Richard Jarrett 

(511)  25 

 

(111) 1705509 

(151) 02.12.2022 

(540) 

ZEN VIBES 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 
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(111) 1705513 

(151) 15.09.2022 

(540) 

NobelParallel 

(732) Nobel Biocare 

Services AG 

(511)  10 

 

(111) 1705535 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Venyaminov Alexey 

Nikolaevich 

(511)  34  35 

 

(111) 1705536 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Venyaminov Alexey 

Nikolaevich 

(511)  25  32  34  35 

 

(111) 1705547 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) Venyaminov Alexey 

Nikolaevich 

(511)  25  32  34  35 

 

(111) 1705549 

(151) 07.09.2022 

(540) 

Rubyplay 

(732) NSYNC 

Developments Limited 

(511)  41 

 

(111) 1705567 

(151) 22.11.2022 

(540) 

 

(732) Aleksander Štravs 

(511)  30  32  43 

 

(111) 1705593 

(151) 28.10.2022 

(540) 

AP878 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  05 

 

(111) 1705606 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Fidelis risarch 

(511)  01  39  40  42  44 

 

(111) 1705607 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) Fidelis risarch 

(511)  01  35  39  40  42  44 

 

(111) 1705609 

(151) 17.10.2022 

(540) 

 

(732) Agrolink Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

(511)  01  31  39  41 

(111) 1705658 

(151) 09.09.2022 

(540) 

 

(732) «FERTILIZER 

PLANT» LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

(511)  01 

 

(111) 1705696 

(151) 29.11.2022 

(540) 

SENSA 

(732) British American 

Tobacco (Brands) Limited 

(511)  34 

 

(111) 1705700 

(151) 08.12.2022 

(540) 

BRIGHTFACIAL 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 

 

(111) 1705712 

(151) 31.10.2022 

(540) 

GYNOFLORELLE 

(732) Medinova AG 

(511)  03  05 

 

(111) 1705716 

(151) 02.11.2022 

(540) 

BLACK BAY 58 

(732) Montres Tudor SA 

(511)  14 

 

(111) 1705722 

(151) 25.07.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1705728 

(151) 27.09.2022 

(540) 

VOYAGER Resist 

(732) Thorn Lighting Limited 

(511)  09  11 

 

(111) 1705805 

(151) 19.08.2022 

(540) 

CUREA 

(732) Zumtobel Lighting GmbH 

(511)  06  09  10  11  42 

 

(111) 1705848 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) GAC AION NEW 

ENERGY AUTOMOBILE 

CO.,LTD. 

(511)  07  09  12  35  37 

 

(111) 1705855 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  29  30 

 

(111) 1705857 

(151) 28.07.2022 

(540) 
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(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  29  30 

 

(111) 1705859 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) WORLD MEDICINE 

İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 

(511)  05  10  35  36  39  44 

 

(111) 1705870 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Hirschmann 

Automotive GmbH 

(511)  09  40  42 

 

(111) 1705880 

(151) 11.11.2022 

(540) 

SAMSUNG ECO-

FRIENDS 

(732) Samsung Electronics 

Co., Ltd. 

(511)  07  09  11 

 

(111) 1705890 

(151) 09.12.2022 

(540) 

COMBUS 

(732) UAB "Narbutas 

International" 

(511)  20 

 

(111) 1705911 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) VELTEKO s.r.o. 

(511)  07  09 

 

(111) 1705981 

(151) 13.07.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511)  32 

 

(111) 1705992 

(151) 14.12.2022 

(540) 

BRUEGANS 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1706014 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) SEPHORA 

(511)  03  35  41  44 

 

(111) 1706016 

(151) 27.09.2022 

(540) 

Invero 

(732) Imande Schweiz AG 

(511)  36  42 

 

(111) 1706041 

(151) 23.05.2022 

(540) 

EMBECTA 

(732) EMBECTA CORP. 

(511)  09  10  16  41  42  44 

 

(111) 1706054 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) Metaplex Studios, Inc. 

(511)  09  35  36  42 

 

(111) 1706055 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "UPECO" 

(511)  01  03 

 

(111) 1706081 

(151) 23.06.2022 

(540) 

Panasonic GREEN 

IMPACT 

(732) Panasonic Holdings 

Corporation 

(511)  07  09  11  35  36  41  42 

 

(111) 1706097 

(151) 02.09.2022 

(540) 

 

(732) SINTESI E 

RICERCA S.P.A. siglabile 

SER S.P.A. 

(511)  01  04 

 

(111) 1706125 

(151) 21.09.2022 

(540) 

HUKK 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. LTD. 

(511)  06  09  14  18  21  24  

25  26  28 

 

(111) 1706128 

(151) 02.10.2022 

(540) 

NOVABEAUTY 

(732) FASHION NOVA, 

LLC 

(511)  35 

 

(111) 1706129 

(151) 06.10.2022 

(540) 

EVO 

(732) Giesecke+Devrient  

Currency Technology 

GmbH 

(511)  09  42  45 

 

(111) 1706133 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1706153 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) TURGUT DURAK 

and Multi Sistem Kayiş 

Üretim Ve Güç Aktarim 

Sistemleri Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

(511)  12  35 

 

(111) 1706155 

(151) 12.10.2022 

(540) 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/1 

Intellectual Property Gazette  2023/1 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

147 

(732) HELLENiQ 

ENERGY Holdings 

(511)  04  06  07  09  11  12  

35  37  38  39  40  42 

 

(111) 1706158 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) HELLENiQ 

ENERGY Holdings 

(511)  04  06  07  09  11  12  

35  37  38  39  40  42 

 

(111) 1706159 

(151) 13.10.2022 

(540) 

 

(732) GRECI INDUSTRIA 

ALIMENTARE S.P.A. 

(511)  29  30  41  43 

 

(111) 1706160 

(151) 25.10.2022 

(540) 

LOUIS DREYFUS 

(732) LOUIS DREYFUS 

TRADEMARKS B.V. 

(511)  05  09  44 

 

(111) 1706197 

(151) 03.11.2022 

(540) 

NUTELLA - 60 

YEARS OF 

SMILES 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511)  09  30  41 

 

(111) 1706215 

(151) 04.03.2022 

(540) 

 

(732) Oakberry Acai Inc. 

(511)  29  32  35  43 

 

(111) 1706228 

(151) 09.12.2022 

(540) 

STIMUCREN 

(732) Bausch Health Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1706258 

(151) 08.11.2022 

(540) 

 

(732) VETRI SPECIALI 

S.P.A. 

(511)  21  35  40  42 

 

(111) 1706287 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Mahindra and 

Mahindra Limited 

(511)  07  09  12  21  35  36  

37  39  41  42  43 

 

(111) 1706293 

(151) 28.10.2022 

(540) 

Lidibon 

(732) Medis Group, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1706294 

(151) 28.10.2022 

(540) 

Dalila 

(732) Medis Group, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1706304 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05  09  10  44 

 

(111) 1706305 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Frutela Group d.o.o. 

Banja Luka 

(511)  32  33  35 

 

(111) 1706306 

(151) 02.11.2022 

(540) 

MANTECO 

(732) Manteco S.p.a. 

(511)  18  24  25 

 

(111) 1706337 

(151) 08.12.2022 

(540) 

VUSE PRO 

(732) Nicoventures 

Holdings Limited 

(511)  34 

 

(111) 1706342 

(151) 12.12.2022 

(540) 

CHEEK FLIRT 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1706407 

(151) 05.12.2022 

(540) 

NOVOVISION 

(732) NOVOMATIC AG 

(511)  09  42 

 

(111) 1706444 

(151) 04.07.2022 

(540) 

Architonic 

(732) DAAily platforms AG 

(511)  06  07  08  09  11  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  27  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1706445 

(151) 06.07.2022 

(540) 

Designboom 

(732) DAAily platforms AG 

(511)  06  07  08  09  11  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  27  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1706446 

(151) 06.07.2022 

(540) 

Archdaily 

(732) DAAily platforms AG 

(511)  06  07  08  09  11  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  27  35  37  38  41  

42 
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(111) 1706456 

(151) 21.10.2022 

(540) 

Cheebab 

(732) Käserei Rüegg GmbH 

(511)  29 

 

(111) 1706477 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) EGT DIGITAL LTD. 

(511)  09  28  37  38  41  42 

(111) 1706482 

(151) 22.08.2022 

(540) 

NATALYA SHIK 

(732) Malakhova Natal'ya 

Anatol'yevna 

(511)  02  03  08  16  18  21  

35  41  44 

 

(111) 1706491 

(151) 28.10.2022 

(540) 

Libon 

(732) Medis Group, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 494858 

(540) 

 

(732) ECOLAB USA INC. 

(511)  05  10 

 

(111) 1701848 

(540) 

 

(732) McKesson Europe AG 

(511)  03 

 

(111) 1705188 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK COMPANY 

"FATS AND OIL 

INTEGRATED WORKS" 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1705082 

(540) 

Hungry Panda 

(732) JOINT STOCK COMPANY 

"FATS AND OIL 

INTEGRATED WORKS" 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 850779 

(540) 

RENEGADE 

(732) Audio Design Lautsprecher 

Vertriebs GmbH 

(511)  09 

(111) 909714 

(540) 

 

(732) ILIRIKA borzno 

posredniška hiša, d.d., 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  43 

 

(111) 973898 

(540) 

ADVION 

(732) Syngenta 

Participations AG 

(511)  05 

 

(111) 1013833 

(540) 

SUNDAY 

AFTERNOONS 

(732) Sunday Afternoons, Inc. 

(511)  25 

 

(111) 1019862 

(540) 

 

(732) Audio Design 

Lautsprecher Vertriebs 

GmbH 

(511)  09 

 

(111) 1146135 

(540) 

COSMEPLANT 

(732) VIORICA-

COSMETIC S.A. 

(511)  03 

 

(111) 1190083 

(540) 

AMINOSOL 

(732) Lebosol Dünger 

GmbH 

(511)  01 

(111) 1207436 

(540) 

 

(732) VBAND LLC 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1285840 

(540) 

ALPROLIX 

(732) Swedish Orphan 

Biovitrum AB (publ) 

(511)  05 

 

(111) 1314843 

(540) 

SOFRI 

(732) SOFRI Cosmetics GmbH 

(511)  03  05  44 

 

(111) 1357160 

(540) 

DEFENDER 

(732) Jaguar Land Rover 

Limited 

(511)  09  28  37 

 

(111) 1380850 

(540) 

KIRBY 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1419172 

(540) 

 

(732) Haya Labs LLC 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1440427 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  "Agroindustrial 

complex "DAMATE" 

(511)  29 

 

(111) 1452578 

(540) 

Baby Shark 

(732) The Pinkfong 

Company, Inc. 

(511)  09  16  25  28  41 

 

(111) 1459826 

(540) 

 

(732) HALK HİJYENİK 

ÜRÜNLER DETERJAN 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1472039 

(540) 

 

(732) HGS KAHVE 

AMBALAJ GIDA İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  30 
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(111) 1499329 

(540) 

 

(732) Pudel Srl 

(511)  21  33  43 

 

(111) 1502962 

(540) 

 

(732) MATCAVI S.r.l. 

(511)  09 

 

(111) 1515193 

(540) 

USAFLEX 

(732) USAFLEX - 

INDÚSTRIA & 

COMÉRCIO S/A 

(511)  18  25  35 

(111) 1566456 

(540) 

 

(732) Radisson Hospitality 

Belgium B.V. / S.R.L. 

(511)  43 

(111) 1575850 

(540) 

 

(732) Burger King 

Company LLC 

(511)  09  43 

 

(111) 1580256 

(540) 

 

(732) NIHON NOHYAKU 

CO., LTD. 

(511)  01  05 

 

(111) 1585659 

(540) 

 

(732) JACKERY INC. 

(511)  09  35 

 

(111) 1605651 

(540) 

 

(732) TELEFONICA, S.A. 

(511)  09  14  16  25  28  35  

36  37  38  41  42  45 

 

(111) 1606881 

(540) 

LADY VENEZIA 

(732) MYLUNA S.R.L. 

(511)  03  18  21  26  35 

 

(111) 1613713 

(540) 

PLINEST 

(732) MASTELLI S.R.L. 

(511)  03  05 

(111) 1617523 

(540) 

 

(732) ISOTEX S.R.L. 

(511)  19 

(111) 1620799 

(540) 

 

(732) BMC GLOBAL 

TRADING 

(511)  34 

 

(111) 1629652 

(540) 

GENEVERSE 

(732) GENEVERSE 

ENERGY INC. 

(511)  09 

 

(111) 1629803 

(540) 

ARCON 

(732) Archer Daniels 

Midland Company 

(511)  01  05  29 

 

(111) 1642535 

(540) 

 

(732) Sunday Afternoons, 

Inc. 

(511)  25  35 

 

(111) 1645078 

(540) 

 

(732) DELI GROUP CO., 

LTD. 

(511)  02  07  08  09  16  18  

21  28 

 

(111) 1658553 

(540) 

 

(732) Burger King 

Company LLC 

(511)  43 

 

(111) 1660266 

(540) 

 

(732) Burger King 

Company LLC 

(511)  43 

 

(111) 1660442 

(540) 

 

(732) Rifeng Enterprise 

Group Co., Ltd. 

(511)  06  11  17  19 

 

(111) 1663657 

(540) 

 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  11  12 
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(111) 1672799 

(540) 

 

(732) TAV 

HAVALİMANLARI 

HOLDİNG ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  39 

 

(111) 1674009 

(540) 

BEYREZA 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

 

(111) 1674011 

(540) 

SOZEMPA 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

(111) 1679889 

(540) 

 

(732) COSMÉTICA 

COSBAR, S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1683039 

(540) 

DREAMFARM 

(732) Dreamfarm  Società a 

responsabilità limitata  

Società Benefit 

(511)  29 

 

(111) 1685276 

(540) 

 

(732) Sunova Solar 

Technology Co., Ltd 

(511)  09  35  42 

(111) 1685428 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  03  04  05  06  08  09  

10  11  16  17  18  20  21  

22  23  24  25  26  27  28 

 

(111) 1692298 

(540) 

HAFESAN 

(732) hafesan 

BeteiligungsGmbH 

(511)  03  05  30  32  33  35 

 

(111) 1693818 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  32  33 

(111) 1696052 

(540) 

STEVE MADDEN 

(732) Steven Madden, Ltd. 

(511)  18 

 

(111) 1698364 

(540) 

ORVEON 

(732) Orveon Global Ltd. 

(511)  03  35 

 

(111) 849236 

(540) 

 

(732) METRONIK, 

elementi in sistemi za 

avtomatiko, Ljubljana d.o.o. 

(511)  09  37  42 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11670 (51) 32-00  

(21) Д-29/2022 

(22) 26.4.2022. 

(15) 30.9.2022.  

 

(30) Д-29/2022 26.4.2022., RS 

(28) 1 

(54) GRAFIČKI DIZAJN 

(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Industrijsko naselje bb,  

11000 Beograd, RS;  

(74) NIKŠIĆ Ana, Vojvode Milenka 1/11,  

11000 Beograd, RS; 

 

 
 

 

(11) 11671 (51) 09-01 

(21) Д-38/2022 

(22) 25.5.2022. 

(15) 30.9.2022. 

 

(30) Д-38/2022 25.5.2022. RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) INDUSTRIJA PIVA DOO ČAČAK, Bulevar 

oslobodilaca Čačka 105б, 32102 Čačak, RS 

(72) MATOVIĆ Ž  Predrag,  Print&Screen  Beograd, 

Stevana Đurđevića Trošarinca 1, 11000 Beograd , RS 

  

 

(11) 11672 (51) 25-01  

(21) Д-47/2022 

(22) 13.7.2022. 

(15) 30.9.2022.  

 

(30) Д-47/2022  13.7.2022. RS  

(28) 5 

(54) ALUMINIJUMSKI PROFIL ZA KRILO 

VRATA 2.ALUMINIJUMSKI PROFIL ZA ŠTOK 

3.ALUMINIJUMSKI PROFIL ZA PRAG 

4.ALUMINIJUMSKI PROFIL ZA PRIHVATNIK 

KLINOVA 5.ALUMINIJUMSKI PROFIL ZA 

POKLOPAC ŠTOKA 

(73) LAZAREVIĆ Dejan, Kralja Petra I  3/42, 

35000 Jagodina, RS; 

(72) LAZAREVIĆ Dejan, Kralja Petra I  3/42,  

35000 Jagodina, RS; 
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(11) 11673 (51) 28-03 

(21) Д-69/2022 

(22) 15.9.2022. 

(15) 5.10.2022.  

 

(30) Д-69/2022 15.9.2022. RS 

(28) 1 

(54) SOLENOID 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS 

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11674 (51) 28-03 

(21) Д-70/2022 

(22) 15.9.2022. 

(15) 5.10.2022.  

 

(30) Д-70/2022 15.9.2022 RS 

(28) 1 

(54) DUGME ZA POTENCIOMETAR 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS  

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11000 Beograd, RS; 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.06.2022. - 15.07.2022.године: 

 

Дизајн број 10847 чији је носилац DRINA 

PLASTIKA-86 DOO, Industrijska zona bb., 22330 Stara 

Pazova, RS, престао је да важи дана 25.6.2022. 

године. 

 

Дизајн број 10861 чији је носилац ŽIKIĆ 

Dragan, Admirala Vukovića 28, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 29.6.2022. године. 

 

Дизајн број 10918 чији је носилац PROAL 

DOO, Bate Stefanovića 91, 18400 Prokuplje, RS, 

престао је да важи дана 11.7.2022. године. 

Дизајн број 11239 чији је носилац 

NASTASIJEVIĆ Dobrica, Moravska 16, 12300 Petrovac 

na Mlavi, RS, престао је да важи дана 23.6.2022. 

године. 

 

Дизајн број 11248 чији је носилац RUNJEVAC 

Neven, Gandijeva 81/33, Novi Beograd, RS, престао је 

да важи дана 26.6.2022. године. 
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САСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА, УНИЈА И УДРУЖЕЊА 

СА ПОДРУЧЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ. 

Љубљана, Словенија, 7. септембар 2022. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Ивана Гајић Арсић, саветник у Одсеку за ауторско и сродна права 

Милош Расулић, саветник у Одсеку за ауторско и сродна права. 

 

 

Састанак под радним насловом „SOUTH-

EASTERN EUROPE MEETING OF CMOs, GUILDS 

AND UNIONS” одржан у Љубљани 7. септембра 

2022. године заједнички су организовалe три 

словеначке организације за колективно остваривање 

права – DSR (Друштво словеначких режисера), AIPA 

(Колективна организација аутора, извођача и 

продуцената аудиовизуелних дела Словеније) и DSR 

SCENARISTI (Словеначки писци сценарија). 

Састанак је одржан у оквиру тродневног скупа који 

су наведене три словеначке организације 

реализовале у сарадњи са представницима 

међународних кровних организација: AVACI 

(Међународна конфедерација аудиовизуелних 

аутора), W&DW (Писци и режисери широм света), 

SAA (Друштво аудиовизуелних аутора), FERA 

(Федерација европских режисера) и FSE (Федерација 

писаца сценарија) и којем је присуствовао велики 

број стваралаца аудиовизуелних дела из читавог 

света. Мотив за организацију састанка 7. септембра 

био је окупљање представника носилаца ауторског и 

сродних права и стручњака са простора бивше 

Југославије у циљу размене искустава, као и 

предлога за унапређење система колективног 

остваривања права на аудиовизуелним делима у 

региону, поготово имајући у виду изазове у вези са 

имплементацијом Директиве ЕУ 2019/790 о 

ауторском праву и дигиталном јединственом 

тржишту.  

Најпре је било речи о различитом 

нормативном уређењу положаја носилаца ауторског 

права на аудиовизуелним делима у државама бивше 

Југославије - Србији, Словенији, Босни и 

Херцеговини, Северној Македонији и Хрватској. 

Утврђено је да се у свих пет држава ауторима 

аудиовизуелних дела сматрају режисер, писац 

сценарија и главни сниматељ, док се у Словенији и 

Босни и Херцеговини поред наведених ауторима 

сматрају и аутор адаптације и аутор дијалога, а у 

Хрватској и главни монтажер звука и слике. У 

погледу колективног остваривања права наведених 

носилаца наведено је да се претежно на тај начин 

остварују право на кабловско реемитовање и право 

на посебну накнаду, као и да је циљ којем 

организације за колективно остваривање права теже 

боља међусобна сарадња, формирање културних и 

социјалних фондова, као и заступање интереса, тзв. 

„лобирање“ за нове, неразвијене организације пред 

државним органима, страним дипломатским 

представништвима, међународним организацијама, а 

све у циљу бржег развоја и олакшаног започињања 

бављења делатношћу колективног остваривања 

права.  

У вези са Директивом ЕУ 2019/790 највише 

речи је било о члану 18. за који су се сви присутни 

сагласили да представља велики помак по питању 

јачања положаја носилаца права на делима која се 

учестало користе у дигиталном окружењу. Наиме, 

наведеним чланом Директиве ЕУ 2019/790 

прописана је обавеза држава потписница да обезбеде 

да носиоци ауторског права и сродног права 

интерпретатора који врше промет својих искључивих 

права приме одговарајућу и примерену накнаду. 

Таквом формулацијом подвучено је да је неопходно 

установити механизме који осигуравају да се промет 

искључивих права на делима која се саопштавају у 

дигиталном окружењу врши на начин који не штети 

интересима носилаца ауторског права и сродног 

права интерпретатора, већ, напротив, на начин који 

ће обезбедити постизање равнотеже између 

уговорних страна, а које се традиционално налазе у 

изразито поларизованом односу, где су произвођачи 

таквих дела јача економска страна која у потпуности 

диктира третман друге уговорне стране, аутора и 

интерпретатора. Истом нормом прописано је и да су 

приликом регулисања предметне области у 

националном законодавству државе чланице 

слободне да користе различите механизме, уз 

узимање у обзир начела слободе уговарања, као и 

сразмерности између права и интереса. Закључено је 

да је овакав новитет у нормирању ауторског права и 

сродног права интерпретатора веома значајан, те да 

ће дугорочно омогућити значајно побољшање 

положаја носилаца ауторског и сродног права. Ипак, 

указано је на проблем приликом имплементације 

наведеног члана у национална законодавства, управо 

због тога што легислативни покушаји да се 

нивелишу односи између иначе неравноправних 

страна наилазе на оштре критике и супротстављања. 

О томе сведочи чињеница да је након више од 
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годину дана од истека рока за транспоновање 

Директиве ЕУ 2019/790 у национална законодавства 

свега 15 од 27 држава чланица то и учинило. У 

односу на наведених 15 држава чланица, присутнима 

је указано на чињеницу да је већина њих само 

„преписала“ члан 18. Директиве ЕУ 2019/790, али без 

прописивања ефикасних механизама који 

осигуравају ауторима и интерпретаторима право на 

накнаду, а да су неке од њих изричито прописале да 

паушалне исплате представљају одговарајућу и 

примерену накнаду, иако према Рециталу 73. 

Директиве ЕУ 2019/790 паушалне исплате не би 

требало да буду правило. Похваљен је пример 

Белгије која је поред „преписивања“ члана 18. 

Директиве ЕУ 2019/790 у национално законодавство, 

обезбедила и ефикасне механизме за његову 

практичну примену и спровођење. Истакнуто је да је 

Белгија изменила претходни систем индивидуалног 

остваривања права за видео на захтев и да је 

обезбедила неодрецива и непреносива права на 

накнаду аутора и интерпретатора, а која се обавезно 

колективно остварују. Такође, Белгија је наведена 

као пример државе чланице која је транспоновала и 

члан 17. Директиве ЕУ 2019/790 којим се признаје 

право аутора и интерпретатора на накнаду за 

искоришћавање њихових предмета заштите на 

платформама за дељење садржаја на мрежи као што 

су Youtube и Facebook. Као пример опирања 

обвезника плаћања тих накнада, наведене је 

ситуација у Данској, где је „Create Denmark“, група 

аутора и интерпретатора, након вишегодишњих 

безуспешних преговора са платформом Netfliх, 

постигла споразум са Данским удружењем 

произвођача видеограма којим се гарантује да ће 

добијати годишњу накнаду за коришћење својих 

предмета заштите. Као последица, платформе за 

стриминг Netfliх, Viaplay и друге, одлучиле су да 

зауставе све продукције и пребаце их на друга 

тржишта. Даље је наведено и да одговарајућа и 

примерена накнада није била део првобитног 

предлога Европске Комисије, већ да  је уведена на 

иницијативу Европског парламента, након интернет 

кампање коју је спровела коалиција „Fair Internet for 

performers”. Указано је и да је додатна заштита 

интереса те категорије носилаца права обезбеђена 

одредбама чл. 19-23. Директиве ЕУ 2019/790. Наиме, 

наведено је да члан 19. Директиве ЕУ 2019/790 

предвиђа обавезу транспарентности која ауторима и 

интерпретаторима признаје право да добију одређене 

информације о томе како се користе њихови 

предмети заштите, да члан 20. Директиве ЕУ 

2019/790 омогућава аутору и интерпретатору да 

траже додатну одговарајућу и примерену накнаду 

уколико се првобитно договорена испостави 

несразмерно ниском у поређењу са приходима и 

користима од накнадне експлоатације. Све то из 

разлога што је чест случај у пракси да аутори и 

интерпретатори врше промет свих или већине 

имовинских права у замену за једнократну исплату, 

без обзира на будуће потенцијалне успехе 

експлоатације предмета заштите. Присутнима је 

предочено да члан 21. Директиве ЕУ 2019/790  уводи 

нови механизам за решавање спорова, затим да се 

чланом 22. Директиве ЕУ 2019/790  омогућава 

ауторима и интерпретаторима да раскину уговор у 

случају недовољне експлоатације њиховог предмета 

заштите, као и да је чланом 23. Директиве ЕУ 

2019/790 предвиђено се не примењују уговорне 

одредбе које су у супротности са одредбама чл. 19–

21. Директиве ЕУ 2019/790. 

Напослетку, одржан је округли сто чији је 

циљ био да сви учесници размене релевантне 

информације у вези са системом колективног 

остваривања ауторског и сродних права на 

аудиовизуелним делима. Представница Завода, 

Ивана Гајић Арсић била је упитана о правној 

регулативи ауторског и сродних права на 

аудиовизуелним делима, као и о систему 

колективног остваривања права на тој врсти дела у 

Републици Србији. Након кратког прегледа основних 

законских одредаба о ауторском и сродним правима 

на аудиовизуелним делима, истакла је да за рачун 

носилаца права на аудиовизуелним делима у 

Републици Србији послују две организације које су 

од Завода у управном поступку добиле дозволу за 

обављање делатности колективног остваривања 

права – УФУС АФА ЗАШТИТА која окупља 

носиоце ауторског права на аудиовизуелним делима 

(режисере, писце сценарија и главне сниматеље, уз 

напомену да у случају музичких аудиовизуелних 

дела композитори филмске музике своја права 

колективно остварују преко организације Сокој) и 

однедавно организација ГОС, која окупља 

интерпретаторе драмских, драмско-музичких, 

филмских и телевизијских дела. Присутни су 

поздравили чињеницу да је Република Србија 

признала права интерпретатора у односу на 

различите видове искоришћавања њихових 

интерпретација забележених на носачу звука и слике, 

те тиме омогућила постизање равнотеже између 

положаја интерпретатора аудиовизуелних дела и 

положаја интерпретатора аудио дела, а којима су 

иста права била призната деценијама уназад. На тај 

начин, изменама и допунама Закона о ауторском и 

сродним правима током 2019. године окончан је 

први корак ка постизању те равнотеже у пракси. 

Следећи корак јесте било окупљање интерпретатора 

аудиовизуелних дела у организацију ГОС, те је 

присутнима саопштено да је у току последњи корак 

за постизање практичне примене законодавних 

новина, односно да је у току поступак пред Заводом 
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за давање сагласности на предлог тарифе за 

прикупљање накнаде од кабловског реемитовања 

који је одредио управни одбор организације ГОС. 

Присутни представници словеначких 

организација указали су представницима Завода на 

потребу за јачањем сарадње са српском 

организацијом УФУС АФА ЗАШТИТА, поготово 

имајући у виду чињеницу да су дела српске 

кинематографије веома заступљена у Словенији и 

Хрватској, те да је стога примена уговора о 

билатералној сарадњи закључених 2018. године од 

суштинског значаја за интересе носилаца права из 

Републике Србије. Учеснике је интересовало и која 

организација у Републици Србији остварује право на 

накнаду од давања на послугу и за рачун које 

категорије носилаца права, те им је указано да то 

право колективно остварује организација за 

остваривање репрографских права ООРП и то за 

рачун аутора писаних дела издатих у штампаној 

форми и издавача таквих дела.  

 

Састанак је окончан са жељама за будућу 

плодоносну сарадњу, размену искустава и улагање 

заједничких напора са циљем побољшања и 

изједначавања положаја различитих категорија 

носилаца права, а све у циљу несметаног даљег 

развоја аудиовизуелне индустрије. 
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ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

Издавач:  

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија 

Главни и одговорни уредник: 

Владимир Марић 

 

Уредник:  

Алексеј Перић, 

 

Уређивачки одбор:  

Марија Божић,  

Александра Михаиловић,  

Даниела Златић Шутић 

Јелена Томић Кесер 

Милена Марсенић 

Наташа Миловановић 

Марија Даскаловић Илић 

Биљана Јовичић 

 

Уредник Подлистка Гис: 

Татјана Стевановић 

 

Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 
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