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

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

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

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

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
present document is an addition
Number of the earlier application from which the present
document has been divided out
Number of the basic patent for an SPC

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

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)

Број и датум међународне објаве

(87)

Number and filing date of the international application
Number and date of the publication of the interational
application
Number and date of the national authorization to place the
product on the market

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на
територији Републике Србије
Време трајања или датум престанка важења сертификата
о додатној заштити
Назив производа

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(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

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

C04B 35/76 (2006.01)
(11) 2020/0543 A1
B28B 1/04 (2006.01)
E04F 15/12 (2006.01)
(21) P-2020/0543
(22) 07.05.2020.
(54) POSTUPAK IZRADE ELEMENATA PODNIH
OBLOGA ZA UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE
POPLOČAVANJE I ELEMENT PODNE OBLOGE
(71) INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA“
– INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA
REPUBLIKU
SRBIJU,
UNIVERZITETA
U
BEOGRADU
(CENTAR
ZA
SINTEZU,
PROCESIRANJE
I
KARAKTERIZACIJU
MATERIJALA ZA PRIMENU U EKSTREMNIM
USLOVIMA-CEXTREME LAB), Mike Petrovića Alasa
12-14, 11351, Beograd-Vinča, RS
(72) PAVKOV, Vladimir, Save Kovačevića 26, 25101,
Sombor, RS; BAKIĆ, Gordana, Jurija Gagarina 69/25,
11070, Novi Beograd, RS; MAKSIMOVIĆ, Vesna, Dr
Ivana Ribara 49/15, 11070, Novi Beograd, RS;
LUKOVIĆ, Jelena, Bulevar kralja Aleksandra 326,
11050, Beograd, RS; MATOVIĆ, Branko, Svetogorska
4, 11351, Beograd, RS (57) Postupak izrade elemenata
podnih obloga za unutrašnje i spoljašnje popločavanje i
element podne obloge, pripada oblasti hemije, obrade
materijala i građevinarstva, u širem smislu, a odnosi se
na završne radove i oblikovane keramičke proizvode
karakteristične po svom sastavu i svojstvima u užem
smislu. Uz pravilnu tehnološku proceduru, koju čine:
mlevenje, mešanje, presovanje i sinterovanje materijala,
nastaje element (5) željenih mehaničkih svojstava, koji
može biti u obliku cigle ili ploče različitih geometrijskih
oblika u osnovi. Za izradu elementa (5) koristi se
mleveni prah bazalta (2.2) u koji se kao vezivno sredstvo
dodaje paraplast, čijim mešanjem se dobije smeša (S).
Radi poboljšanja mehaničkih svojstava elementa (5), u
smešu (S) se dodaju čelična vlakna (2.1) kako bi se
formirala mešavina (M). Element (5) se sastoji od jezgra
(J), koje je izrađeno od mešavine smeše (S) i čeličnih
vlakana (2.1) i omotača (4) koji je izrađen od smeše (S)
koju čini prah bazalta (2.2) i paraplast. Element (5) se
potom može brusiti i polirati u cilju dobijanja željenih
tolerancija i kvaliteta površine za finalnu industrijsku
primenu.

(54) THE PROCESS OF MAKING FLOORING
ELEMENTS FOR INTERIOR AND EXTERIOR
PAVING AND A FLOORING ELEMENT
(57) The process of making flooring elements for interior
and exterior paving and a flooring element belong to the
field of chemistry, processing and construction, in the
broad sense, and refer to the finishing works and molded
ceramic products, characterized by their composition and
properties in the narrowest sense. With the proper
technological procedure, which consists of: grinding,
mixing, pressing and sintering of the material, an
element (5) of desired mechanical properties is
produced, which can be shaped as a brick or as a plate of
various geometric shapes in its base. To make the
element (5), ground powder of basalt (2.2) is used, to
which a paraplast is added as a binder, and with mixing
it the mixture (S) is produced. To improve the
mechanical properties of the element (5), steel fibers
(2.1) are added to the mixture (S) to form the mix (M).
The element (5) consists of a core (J) made by mixing
the mixture (S) and steel fibers (2.1), and a wrapper (4)
made of a mixture (S) made of basalt powder (2.2) and
paraplast. The element (5) can then be sanded and
polished in order to obtain the desired tolerances and
surface quality for the final industrial application.
(51) C22B 15/00 (2006.01)
(11) 2021/1540 A2
(21) P-2021/1540
(22) 29.04.2019.
(30) AU 09.05.2018. 2018901583
AU 18.07.2018. 2018902601
(54) IZLUŽIVANJE RUDA KOJE SADRŽE BAKAR
(71) TEHNOLOGICAL RESOURCES PTY.LIMITED,
Level 7, 360 Collins Street, 3000, Melbourne, Victoria, AU
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А
(72) HACKL, Ralph, Peter, 62 Rutland Avenue, 3930,
Mount Eliza, Victoria, AU; BROWN, Paul, Leslie, 15
David Smith Place, Kiama, 2533, New South Wales ,
AU; KITTELTY, Daniel, Arthur, 2/46 View Street,
Pascoe Vale, 3044, Victoria, AU; NAJJAR, Pauline,
Maree, 14 Francis Street, 3058, Coburg, Victoria , AU;
ZONNEVELD, Anna, 10 Kenarra Court, 3099,
Hurstbridge, Victoria, AU; YOUNG, Jason, Maurice, 29
Pinewood Drive, Hastings, 3915, Victoria, AU
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Postupak za izluživanje ruda koje sadrže bakar
uključuje izluživanje ruda koje sadrže bakar ili
koncentrata ili jalovine ruda ili koncentrata pomoću
tečnosti za luženje u prisustvu aditiva koji poboljšava
rastvaranje bakra iz minerala bakra u rudama i
koncentratima obrazovanjem kompleksa između (a)
sumpora, koji potiče iz minerala bakra u rudama, i (b)
aditiva. Postupak za izluživanje ruda koje sadrže bakar,
koji uključuje izluživanje ruda koje sadrže bakar ili
koncentrata ili jalovine ruda ili koncentrata
pomoću tečnosti za luženje, uključuje izluživanje ruda
koje sadrže bakar ili koncentrata ili jalovine ruda ili
koncentrata pomoću tečnosti za luženje u prisustvu
organskog kompleksirajućeg aditiva koji sadrži azot koji
obrazuje kompleks između sumpora, koji potiče iz
minerala bakra u rudama, i aditiva.

(57) Pomoću ove mašine se jednostavno i lako mogu
podešavati željene brzine i jačina prenosa shodno
opterećenju kod radnih mašina, uspona i tovara kod
teretnih vozila ili ubrzanja kod automobila. Uspešno
menja sve vrste transmisija, manuelnih ili automatskih, a
doprinosi i boljem iskorišćenju energije. Radi uspešnog
funkcionisanja u uređaj se uliva određena količina
transmisionog ulja radi podmazivanja transmisionih
komponenti.

(54) LEACHING COPPER-CONTAINING ORES
(57) A method of leaching copper-containing ores
includes leaching copper-containing ores or concentrates
or tailings of the ores or concentrates with a leach liquor
in the presence of an additive that enhances the
dissolution of copper from copper minerals in the ores
and concentrates by forming a complex between (a)
sulfur, that has originated from copper minerals in the
ores, and (b) the additive. A method of leaching coppercontaining ores includes leaching copper-containing ores
or concentrates or tailings of the ores or concentrates
with a leach liquor includes leaching copper-containing
ores or concentrates or tailings of the ores or
concentrates with a leach liquor in the presence of a
nitrogen-containing organic complexing additive that
forms a complex between sulfur, that has originated
from copper minerals in the ores, and the additive
(51)

F16H 3/42 (2006.01)
(11) 2020/0515 A1
F16H 3/02 (2006.01)
(21) P-2020/0515
(22) 03.08.2020.
(54) VARIJATOR SA TRAJNO PROMENLJIVIM
ODNOSOM
(71) LAZAREVIĆ, Aleksandar, Dimitrija Tucovića 65,
11000 Beograd, RS
(72) LAZAREVIĆ, Aleksandar, Dimitrija Tucovića 65,
11000 Beograd, RS
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(54) VARIATOR WITH PERMANENTLY VARIABLE
RATIO
(57) With this machine, the desired speeds and
transmission ratio can be simply and easily adjusted
according to the load on working machines, the lift and
load of trucks or the acceleration of cars. It successfully
replaces all types of transmissions, manual or automatic,
and contributes to better energy utilization. In order to
function successfully, a certain amount of transmission
oil is poured into the device to lubricate the transmission
components.
(51)

F16L 11/12 (2006.01)
(11) 2021/1189 A1
B32B 1/08 (2006.01)
F16L 11/04 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
(21) P-2021/1189
(22) 26.03.2020.
(30) US 26.03.2019. 62/824,235
US 08.08.2019. 62/884,305
US 06.01.2020. 62/957,491
(86) WO 26.3.2020 PCT/US2020/024916
(87) WO 1.10.2020 WO 1.10.2020
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(54) VIŠESLOJNA KOMPOZITNA CEV I CEVNI
SKLOPOVI KOJI SADRŽE REFLEKTUJUĆU
IZOLACIJU
(71) TITEFLEX CORPORATION, 603 Hendee Street,
01139-0054, Springfield, Massachusetts, US
(72) CAMPBELL, Donald, Bradley, 277 Grandview
Circle, Gallatin, 37066, Tennessee, US; STRUNK,
Jordan, 872 Highway 259, Portland, 37148, Tennessee, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Jednim aspektom pronalaska je realizovana
kompozitna cev koja sadrži: unutrašnju plastičnu cev;
aluminijumski sloj koji obodno okružuje unutrašnju
plastičnu cev; i spoljašnji plastični sloj koji obodno
okružuje aluminijumski sloj. Aluminijumski sloj je
legura koja je izabrana iz grupe koja se sastoji od: AL
3004, AL 3005, AL 3105, AL 5052, AL 6061, i AL
8006. Aluminijumski sloj ima debljinu u okviru
odgovarajućeg opsega opisano za leguru u Tabeli 2.
Sledećim aspektom pronalaska je realizovana:
kompozitna cev koja sadrži: unutrašnju plastičnu cev;
aluminijumski sloj koji obodno okružuje unutrašnju
plastičnu cev; i spoljašnji plastični sloj koji obodno
okružuje aluminijumski sloj. Aluminijumski sloj može
biti legura koja ima 0.1% ili više magnezijuma po masi.

ЗИС / RS / IPO

А

(54) MULTILAYER COMPOSITE PIPE AND PIPE
ASSEMBLIES INCLUDING REFLECTIVE
INSULATION
(57) One aspect of the invention provides a composite
tube including: an inner plastic tube; an aluminum layer
circumferentially surrounding the inner plastic tube; and
an outer plastic layer circumferentially surrounding the
aluminum layer. The aluminum layer is an alloy selected
from the group consisting of: AL 3004, AL 3005, AL
3105, AL 5052, AL 6061, and AL 8006. The aluminum
layer has a thickness within a corresponding range
disclosed for the alloy in Table 2. Another aspect of the
invention provides: a composite tube including: an inner
plastic tube; an aluminum layer circumferentially
surrounding the inner plastic tube; and an outer plastic
layer circumferentially surrounding the aluminum layer.
The aluminum layer can be an alloy having 0.1% or
greater magnesium by mass.
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А

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.01.2022. - 15.02.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2021/1357 промењена је у WAGONY
SWIDNICA SP. Z O.O., Ul. Strzelinska 35, 58-100
Swidnica, PL;
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01N 25/00 (2006.01)
(11) 62866 B1
A61K 38/00 (2006.01)
(21) P-2022/0095
(22) 29.04.2016.
(30) US 01.05.2015. 201562155711 P
(86) WO 29.04.2016. PCT/US2016/030098
(87) WO 10.11.2016. WO 2016/178993
(96) 29.04.2016. 16789830.3
(97) 03.11.2021. EP3288379 B 2021/44 EN
(54) KOMPOZICIJE PEPTIDA I POSTUPCI
UPOTREBE
PEPTIDE COMPOSITIONS AND METHODS OF USE
(73) ONL THERAPEUTICS, INC., 524 S. Main St., Ste
110, Ann Arbor, MI 48104, US; THE REGENTS OF
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, Office of
Technology Transfer 1600 Huron Parkway, 2nd Floor,
Ann Arbor, MI 48109-2590, US
(72) BESIRLI, Cagri, G., 1600 Argyle Cres., Ann Arbor,
MI 48103, US; BRIDGES, Alexander, J., 3389 Surrey
Drive, Saline, MI 48176, US; FRESHLEY, John, K.,
655 Green Road, Ann Arbor, MI 48105, US; HUNKE,
William, A., 505 Sweetsprie Court, Middletown, DE
19709, US; JOHNSON, Linda, L., 1522 Arborview
Boulevard, Ann Arbor, MI 48103, US; SMITH, Francis,
X., 22 Fox Run Lane, Salem, NH 03079, US;
SYLVAIN, Ethan, 48 Mammoth Rd., Hooksett, NH
03106, US; ZACKS, David, N., 2070 Delaware Drive,
Ann Arbor, MI 48103, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A47C 4/02
(2006.01)
(11) 62831 B1
B27M 3/00
(2006.01)
(21) P-2022/0040
(22) 12.08.2019.
(30) DE 15.08.2018. 202018104679 U
(96) 12.08.2019. 19020465.1
(97) 17.11.2021. EP3610759 B 2021/46 DE
(54) KOMAD NAMEŠTAJA
PIECE OF FURNITURE
(73) GWOZDZ, Ronald, Gruener Weg 5,
59590 Geseke, DE
(72) GWOZDZ, Ronald, Gruener Weg 5,
59590 Geseke, DE
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(51) A47C 27/05 (2006.01)
(11) 62786 B1
A47C 27/14 (2006.01)
(21) P-2021/1183
(22) 09.11.2017.
(30) DE 20.02.2017. 102017103453
(86) WO 09.11.2017. PCT/EP2017/078812
(87) WO 23.08.2018. WO 2018/149523
(96) 09.11.2017. 17808352.3
ЗИС / RS / IPO

(97) 11.08.2021. EP3582655 B 2021/32 DE
(54) DUŠEK
MATTRESS
(73) VANEMA D.O.O., Cesta Borisa Kidrica 15,
1410 Zagorje ob Savi, SI
(72) RIBICIC, Boris, Barvarska steza 7,
1000, Ljubljana, SI
(74) MILOŠEVIĆ, Nemanja, Bulevar Mihajla Pupina
165a, 11070 Beograd
(51) A47J 31/38
(2006.01)
(11) 62821 B1
A47J 31/36
(2006.01)
(21) P-2021/1575
(22) 26.03.2020.
(30) IT 28.03.2019. 201900004669
(96) 26.03.2020. 20165831.7
(97) 13.10.2021. EP3714743 B 2021/41 EN
(54) APARAT ZA ESPRESO SA ELEKTRIČNIM
AKTUATOROM I KOMPLETOM ZA RETROFIT
ESPRESSO MACHINE WITH ELECTRIC
ACTUATOR AND RETROFIT KIT
(73) PICAF S.R.L., Via Monteverde 43,
85025 Melfi (PZ), IT
(72) PIGNETTI, Vincenzo, Monteverde 43,
85025 Melfi (PZ), IT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61F 9/00
(2006.01)
(11) 62798 B1
B65D 47/18 (2006.01)
(21) P-2022/0017
(22) 31.03.2016.
(30) WO 31.03.2015. PCT/IB2015/000423
(86) WO 31.03.2016. PCT/IB2016/000408
(87) WO 06.10.2016. WO 2016/156968
(96) 31.03.2016. 16721922.9
(97) 13.10.2021. EP3277234 B 2021/41 FR
(54) UREĐAJ ZA DISTRIBUCIJU TEČNOSTI IZ
BOCE POD STERILNIM USLOVIMA
DEVICE FOR DISPENSING LIQUID FROM A
STERILE PACKAGING BOTTLE
(73) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot
Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR
(72) DEFEMME, Alain, 7 Rue des Galoubies Résidence
Le Méridien Bat3, 63400 Chamalières, FR; MERCIER,
Fabrice, 34 Avenue Léon Blum, 63000 ClermontFerrand, FR
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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B
(51) A61K 8/42
(2006.01)
(11) 62825 B1
A41B 11/00 (2006.01)
A61K 8/64
(2006.01)
A61K 8/99
(2017.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
(21) P-2022/0029
(22) 03.07.2018.
(30) DE 20.07.2017. 102017116407
(86) WO 03.07.2018. PCT/EP2018/067991
(87) WO 24.01.2019. WO 2019/015955
(96) 03.07.2018. 18740140.1
(97) 20.10.2021. EP3654932 B 2021/42 DE
(54) TIROTRICIN ZA UPOTREBU U LEČENJU
ILI PROFILAKSI TELESNIH MIRISA I
PREPARATI ZA TO
TYROTHRICIN FOR USE IN THE TREATMENT OR
PROPHYLAXIS OF BODY ODOUR AND
PREPARATIONS THEREFOR
(73) LEIBBRAND, Thomas, Stuttgarter Straße 20,
74074 Heilbronn, DE
(72) LEIBBRAND, Thomas, Stuttgarter Straße 20,
74074 Heilbronn, DE
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd
(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 62817 B1
A61K 31/46 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) P-2021/1580
(22) 10.05.2018.
(30) US 11.05.2017. 201762505027 P
(86) WO 10.05.2018. PCT/US2018/032017
(87) WO 15.11.2018. WO 2018/209051
(96) 10.05.2018. 18798073.5
(97) 10.11.2021. EP3548000 B 2021/45 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE
ATROPINA
ATROPINE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
(73) VYLUMA INC., 1019 US Highway 202-206,
Bridgewater NJ 08807, US
(72) PURI, Navneet, 40 Still Hollow Road, Lebanon
New Jersey 08833, US; AKASAPU, Prem, Sagar, 906
Rivendell Way, Edison New Jersey 08817, US;
MOHAMMED, Irfan, A., 1719 Aspen Court, Picataway
NJ 08854, US; SOPPIMATH, Kumaresh, 97 Autumn
Lane, Skillman New Jersey 08558, US; ILITCHEV,
Iouri, V., 21 Reed Road, Hillsborough New Jersey
08844, US; ZHANG, Tao, 52 Douglas Drive, Towaco
New Jersey 07082, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
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(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 62850 B1
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
(21) P-2022/0049
(22) 23.06.2015.
(30) GB 25.06.2014. 201411310
(86) WO 23.06.2015. PCT/GB2015/051824
(87) WO 30.12.2015. WO 2015/198033
(96) 23.06.2015. 15732908.7
(97) 12.01.2022. EP3160441 B 2022/02 EN
(54) TEČNE KOMPOZICIJE TIOUREILENA
THIOUREYLENE LIQUID COMPOSITIONS
(73) NORBROOK LABORATORIES LIMITED, 105
Armagh Road, Newry, County Down BT35 6PU, GB
(72) REYNOLDS, Louise, 31 Ashgrove Avenue,
Bandridge Down BT32 3RG, GB; UMRETHIA, Manish,
226 Malone Road, Belfast Antrim BT9 5LQ, GB
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 62873 B1
A61K 38/095 (2019.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/20 (2006.01)
A61P 15/04 (2006.01)
(21) P-2022/0052
(22) 29.09.2011.
(30) EP 30.09.2010. 10251690
(96) 29.09.2011. 17169328.6
(97) 03.11.2021. EP3222272 B 2021/44 EN
(54) FARMACEUTSKI SASTAV KARBETOCINA
PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF
CARBETOCIN
(73) FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX
Hoofddorp, NL
(72) NILSSON, Anders, , DK-2300 Copenhagen S, DK;
MALM, Mattias, , DK-2300 Copenhagen S, DK;
WISNIEWSKI, Kazimierz, , San Diego, CA California
CA 92127, US; SIEKMANN, Britta,
23433 Lomma, SE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62844 B1
A61K 31/565 (2006.01)
A61P 5/00
(2006.01)
A61P 15/18 (2006.01)
(21) P-2021/1590
(22) 17.06.2016.
(30) EP 18.06.2015. 15172767
(96) 17.06.2016. 20171407.8
(97) 08.12.2021. EP3701944 B 2021/49 EN
(54) ORODISPERZIBILNA DOZNA JEDINICA
KOJA SADRŽI KOMPONENTU ESTETROLA
ORODISPERSIBLE DOSAGE UNIT CONTAINING
AN ESTETROL COMPONENT
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(73) ESTETRA SRL, Rue Saint-Georges 5-7,
4000 Liège, BE
(72) JASPART, Séverine, Francine, Isabelle, Rue des
condruzes 19, 4560 Bois-et-Borsu, BE; PLATTEEUW,
Johannes, Jan, Newtonplein 41, 5283 JH Boxtel, NL;
VAN DEN, HEUVEL, Denny, Johan, Marijn,
Ganzeneiland 11, 6642 DJ Beuningen, NL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/50
(2006.01)
(11) 62813 B1
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 31/215 (2006.01)
(21) P-2021/1452
(22) 23.12.2016.
(30) EP 31.12.2015. 15460145
(86) WO 23.12.2016. PCT/EP2016/002176
(87) WO 06.07.2017. WO 2017/114594
(96) 23.12.2016. 16819268.0
(97) 13.10.2021. EP3397249 B 2021/41 EN
(54) ENTERIČNO OBLOŽEN ORALNI
FARMACEUTSKI PREPARAT KOJI SADRŽI
DIMETIL FUMARAT
ENTERIC COATED ORAL PHARMACEUTICAL
PREPARATION COMPRISING DIMETHYL
FUMARATE
(73) ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
SA, Ul. Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski, PL
(72) DROZD, Aleksandra, Ul. Lesna 25, 55-003
Chrzastawa Mala, PL; SKOCZEN, Przemyslaw, Ul. Jana
Kasprowicza 37, 83-010 Straszyn, PL; CICHOCKI,
Marek, Ul. Marcholta 51/45, 31-416 Krakow, PL
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 31/192 (2006.01)
(11) 62790 B1
A61P 1/16
(2006.01)
(21) P-2021/1484
(22) 24.09.2018.
(30) US 26.09.2017. 201762563395 P
(86) WO 24.09.2018. PCT/US2018/052490
(87) WO 04.04.2019. WO 2019/067373
(96) 24.09.2018. 18811954.9
(97) 03.11.2021. EP3687523 B 2021/44 EN
(54) TRETMAN HOLESTATSKOG PRURITUSA
SA SELADELPAROM
TREATMENT OF CHOLESTATIC PRURITUS WITH
SELADELPAR
(73) CYMABAY THERAPEUTICS, INC., 7575
Gateway Boulevard, Suite 110, Newark, CA 94560, US
(72) BOUDES, Pol, 152 East Delaware Avenue,
Pennington NJ 08534, US; MCWHERTER, Charles, A.,
c/o CymaBay Therapeutics Inc. 7575 Gateway Blvd.
Suite 110, Newark, CA 94560, US; STEINBERG,
Alexandra, S., c/o CymaBay Therapeutics Inc. 7575
Gateway Blvd. Suite 110, Newark, CA 94560, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
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B
(51) A61K 31/277 (2006.01)
(11) 62797 B1
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
(21) P-2022/0016
(22) 21.02.2017.
(30) US 23.02.2016. 201662298555 P
(86) WO 21.02.2017. PCT/US2017/018727
(87) WO 31.08.2017. WO 2017/147074
(96) 21.02.2017. 17757069.4
(97) 20.10.2021. EP3377176 B 2021/42 EN
(54) POSTUPAK TRETMANA PACIJENATA
ZAJEDNIČKOM PRIMENOM RIVAROKSABANA
I VERAPAMILA
METHOD OF TREATING PATIENTS
COADMINISTERED RIVAROXABAN AND
VERAPAMIL
(73) MORGANDANE SCIENTIFIC, LLC, 2012
Seadrift Drive, Corona Del Mar, CA 92625, US
(72) PATEL, Maulik, 1209 Oak Grove Avenue Unit
101, Burlingame, CA 94010, US; SRINIVASAN,
Sundar, 2012 Seadrift Drive, Corona Del Mar, CA
92625, US; CHOW, Christina, 325 23rd Ave E, Seattle
Washington 98112, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 31/4439 (2006.01)
(11) 62829 B1
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/706 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
C07H 19/12 (2006.01)
(21) P-2021/1449
(22) 14.10.2016.
(30) US 15.10.2015. 201562242282 P
(86) WO 14.10.2016. PCT/US2016/057042
(87) WO 20.04.2017. WO 2017/066571
(96) 14.10.2016. 16856278.3
(97) 06.10.2021. EP3362066 B 2021/40 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA ZA LEČENJE
MALIGNITETA
COMBINATION THERAPY FOR TREATING
MALIGNANCIES
(73) LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot,
92284 Suresnes Cedex, FR; CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit,
NJ 07901, US
(72) AGRESTA, Samuel, V., 24 Coolidge Road,
Lexington, MA 02420, US; VISWANADHAN,
Krishnan, 19 Michael Lane, East Hanover, NJ 07936,
US; DIMARTINO, Jorge, 1610 Fairway Drive, Belmont,
CA 94002, US; CHOPRA, Vivek, Saroj, Kumar, 12
Highcrest Lane South, San Francisco, CA 94080, US;
MACBETH, Kyle, J., 1356 Stevenson Street, San
Francisco, CA 94103, US; KNIGHT, Robert, Douglas,
543 Plainfield Avenue, Berkeley Hts., NJ 07922, US;
KENVIN, Laurie, 130 Summerhill Court, New Hope,
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PA 18938, US; XU, Qiang, 40 Bernard Drive, Basking
Ridge, NJ 07920, US
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 31/5025 (2006.01)
(11) 62871 B1
A61P 3/10
(2006.01)
A61P 7/06
(2006.01)
A61P 7/08
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 513/14 (2006.01)
(21) P-2022/0003
(22) 15.08.2018.
(30) WO 15.08.2017. PCT/CN2017/097496
US 18.05.2018. 201862673526 P
US 18.05.2018. 201862673533 P
(86) WO 15.08.2018. PCT/US2018/000128
(87) WO 21.02.2019. WO 2019/035864
(96) 15.08.2018. 18779068.8
(97) 10.11.2021. EP3668513 B 2021/45 EN
(54) AKTIVATORI PIRUVAT KINAZE ZA
UPOTREBU U LEČENJU KRVNIH
POREMEĆAJA
PYRUVATE KINASE ACTIVATORS FOR USE IN
TREATING BLOOD DISORDERS
(73) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC., 88 Sidney
Street, Cambridge, MA 02139, US
(72) CIANCHETTA, Giovanni, 82 Herrick Road,
Boxford, MA 01921, US; LIU, Tao, 11 Frost Circle,
Wellesley, MA 02482, US; PADYANA, Anil, Kumar,
20 Woodpark Circle, Lexington, MA 02421, US; SUI,
Zhihua, 88 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US;
CAI, Zhenwei, No. 66 Qingli Road Lane 425 Room
1102 Heqing Zhen Pudong, Shanghai 201201, CN; CUI,
Dawei, Room 9-1001288 Yaxiang Road Jiading District,
Shanghai 201802, CN; JI, Jingjing, Room 401, No. 79,
Lane 2077, Guangfuxi Road Putuo District, Shanghai,
200062, CN
(74) DESPOTOVIĆ, Daria, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
(51) A61K 31/519 (2006.01)
(11) 62807 B1
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 7/00
(2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
(21) P-2022/0035
(22) 30.09.2016.
(30) US 01.10.2015. 201562235754 P
(86) WO 30.09.2016. PCT/US2016/054619
(87) WO 06.04.2017. WO 2017/059178
(96) 30.09.2016. 16852664.8
(97) 10.11.2021. EP3355890 B 2021/45 EN
(54) INHIBITORI HUMANOG KALIKREINA
PLAZME
HUMAN PLASMA KALLIKREIN INHIBITORS
(73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., 4505
Emperor Blvd., Durham, North Carolina 27703, US
(72) KOTIAN, Pravin, L., 1139 Magnolia Run, Hoover,
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AL 35226, US; BABU, Yarlagadda, S., 4836 Southlake
Parkway, Birmingham, AL 35244, US; KUMAR, V.,
Satish, 809 Mayapple Court, Birmingham, AL 35244,
US; ZHANG, Weihe, 2645 Manchester Court, Vestavia,
AL 35226, US; VOGETI, Lakshminarayana, 905
Congressional Drive, Lawrence, KS 66049, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/519 (2006.01)
(11) 62837 B1
A61K 31/40 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2022/0068
(22) 23.07.2018.
(30) US 24.07.2017. 201762536121 P
EP 25.07.2017. 17305998
(86) WO 23.07.2018. PCT/EP2018/069901
(87) WO 31.01.2019. WO 2019/020559
(96) 23.07.2018. 18740615.2
(97) 10.11.2021. EP3658147 B 2021/45 EN
(54) KOMBINACIJA KOJA SADRŽI
PALBOCIKLIB I 6-(2,4-DIHLOROFENIL)-5-[4[(3S)-1-(3-FLUOROPROPIL)PIROLIDIN-3IL]OKSIFENIL]-8,9-DIHIDRO-7HBENZO[7]ANULEN-2-KARBOKSILNU KISELINU
I NJENA UPOTREBA ZA LEČENJE KANCERA
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.01.2022. - 15.02.2022. године:

Beerse, BE, престао је да важи дана 09.08.2021.
године.

Патент број 50406 чији је носилац МЕRCK
SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи
дана 26.01.2022. године.

Патент број 51631 чији је носилац JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE, престао је да важи дана 09.08.2021.
године.

Патент број 50866 чији је носилац TAKEDA
AS, Drammensveien 852, 1383 Asker, NO, престао је
да важи дана 26.01.2022. године.

Патент број 51724 чији је носилац SEWON
CELLONTECH Co., Ltd, 10, 11th, GoodmorningShinhan Tower 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu,
Seoul 150-712, KR, престао је да важи дана
04.08.2021. године.

Патент број 51449 чији је носилац ORGANON
LLC, 30 Hudson Street, 07302-4699, Jersey City, New
Jersey , US, престао је да важи дана 26.01.2022.
године.
Патент број 52012 чији је носилац
BOEHRINGER
INGELHEIM
PHARMA
GMBH&CO.KG., Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, DE, престао је да важи дана 17.01.2022.
године.
Патент број 52091 чији је носилац IHARA
CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 4-26, Ikenohata
1-chome Taitoh-ku, Tokyo 110-0008, JP; KUMIAI
CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 4-26, Ikenohata
1-chome Taitoh-ku, Tokyo 110-0008, JP, престао је да
важи дана 08.02.2022. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду16.07.2021. - 15.08.2021. године:
Патент број 50442 чији је носилац
OUTOKUMPU OYJ, Riihitontuntie 7, FIN-02200
Espoo, FI, престао је да важи дана 18.07.2021. године.

Патент број 51740 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
05.08.2021. године.
Патент број 52002 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
05.08.2021. године.
Патент број 52261 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 16.07.2021.
године.
Патент број 52352 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
05.08.2021. године.
Патент број 52384 чији је носилац Nettforsk
AS, P.O. Box 52, 4801 Arendal, NO, престао је да
важи дана 17.07.2021. године.

Патент број 51218 чији је носилац KBA
NOTASYS SA, 55, Avenue du Grey, PO Box 347, CH1000 Lausanne 22 , CH, престао је да важи дана
13.08.2021. године.

Патент број 53179 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service
Company, 2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи
дана 07.08.2021. године.

Патент број 51326 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080-4990, US, престао је да важи
дана 05.08.2021. године.

Патент број 53250 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
02.08.2021. године.

Патент број 51630 чији је носилац JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340

Патент број 53428 чији је носилац VIIV
HEALTHCARE UK (NO. 4) LIMITED, 980 Great West
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Road, Brentford, , Middlesex TW8 9GS, UK, престао је
да важи дана 06.08.2021. године.
Патент број 53454 чији је носилац KARISCH,
Franz, Martin-Hosp-Str. 51, 9100 Völkermarkt, AT,
престао је да важи дана 20.07.2021. године.
Патент број 54194 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 15.08.2021. године.
Патент број 54359 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 09.08.2021. године.
Патент број 54485 чији је носилац
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC., 480
Arsenal Street, Suite 110, Watertown, MA 02472, US,
престао је да важи дана 08.08.2021. године.
Патент број 54592 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service
Company, 2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи
дана 07.08.2021. године.
Патент број 54616 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 26.07.2021. године.
Патент број 54669 чији је носилац POXEL, 200
avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, FR, престао је да
важи дана 29.07.2021. године.
Патент број 54673 чији је носилац PHAZA
ENERGY LTD., 20 Chisin, 64284 Tel Aviv, IL, престао
је да важи дана 19.07.2021. године.
Патент број 54796 чији је носилац SAINTGOBAIN PLACO SAS, 34 Avenue Franklin Roosevelt,
92150 Suresnes, FR, престао је да важи дана
24.07.2021. године.
Патент број 55053 чији је носилац JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE, престао је да важи дана 09.08.2021.
године.
Патент број 55404 чији је носилац ENBW
ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, Durlacher
Allee 93, 76131 Karlsruhe, DE; VATTENFALL
EUROPE GENERATION AG , Vom-Stein-Strasse 39,
03050 Cottbus, DE, престао је да важи дана
23.07.2021. године.

36

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
Патент број 55499 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
03.08.2021. године.
Патент број 55762 чији је носилац COHEN,
Yoav, 5, chemin de la Tour-de-Pinchat, 1234 Vessy, CH,
престао је да важи дана 24.07.2021. године.
Патент број 56199 чији је носилац EßMANN,
Karl-Heinz, Beim Ziegelstadel 11, 86391 Stadtbergen,
DE, престао је да важи дана 31.07.2021. године.
Патент број 56266 чији је носилац V.I.T. S.A.
PROCESSING EQUIPMENT, Sindos Industrial Area,
P.O. Box 210, 570 22 Thessaloniki, GR, престао је да
важи дана 21.07.2021. године.
Патент број 56479 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 19.07.2021. године.
Патент број 56527 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 28.07.2021.
године.
Патент број 56528 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 28.07.2021.
године.
Патент број 57020 чији је носилац PYROTEK
ENGINEERING MATERIALS LIMITED, Garamonde
Drive, Wymbush, Milton Keynes MK8 8LN, GB,
престао је да важи дана 12.08.2021. године.
Патент број 57402 чији је носилац
INTEGRATED COMPOSITE PRODUCTS INC., 3428
Lakeridge Place NW, Suite 120, Rochester, MN 55901,
US, престао је да важи дана 25.07.2021. године.
Патент број 57408 чији је носилац IVA
SCHMETZ GMBH, Holzener Str. 39, 58708 Menden,
DE, престао је да важи дана 15.08.2021. године.
Патент број 57610 чији је носилац BONAITI
SERRATURE S.P.A., Via F. Ili Bonacina n°20, 23801
Calolziocorte, IT, престао је да важи дана 16.07.2021.
године.
Патент број 57905 чији је носилац ENSENOR
ENTERPRISES LIMITED, 28B, Archangelou, 1022
Kaimakli, Nicosia, CY, престао је да важи дана
13.08.2021. године.
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Патент број 58090 чији је носилац SAATI
S.P.A., Via Milano, 14, 22070 Appiano Gentile CO, IT,
престао је да важи дана 28.07.2021. године.
Патент број 58361 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH., Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 31.07.2021.
године.
Патент број 58438 чији је носилац
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, US;
THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION D/B/A
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, 55 Fruit
Street, Boston, MA 02114, US, престао је да важи дана
21.07.2021. године.
Патент број 58778 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de Verdun,
92284 Suresnes, FR; SHANGHAI INSTITUTE OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY, No.1320 West
Beijing Road, Jing'an District, Shanghai 200040, CN,
престао је да важи дана 31.07.2021. године.
Патент број 58815 чији је носилац SFS INTEC
HOLDING AG, Rosenbergsaustrasse 8, 9435
Heerbrugg, CH, престао је да важи дана 11.08.2021.
године.
Патент број 58850 чији је носилац ARTYS
S.R.L., Piazza Della Vittoria 9/3, 16121 Genoa, IT;
DARTS ENGINEERING SRL, Via della Moscova, 38,
20121 Milano, IT, престао је да важи дана 18.07.2021.
године.
Патент број 58986 чији је носилац Athera
Biotechnologies AB, Business Center, S:t Eriksgatan
117, 113 43 Stockholm, SE; DYAX CORP., 300 Shire
Way, Lexington, MA 01803, US, престао је да важи
дана 09.08.2021. године.
Патент број 59108 чији је носилац TEOXANE,
Les Charmilles Rue de Lyon 105, 1203 Geneva, CH,
престао је да важи дана 30.07.2021. године.
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Патент број 59178 чији је носилац
SOREMARTEC S.A., Findel Business Center,
Complexe B Rue de Trèves, 2632 Findel, LU, престао
је да важи дана 31.07.2021. године.
Патент број 59214 чији је носилац GRANGER,
Maurice, Urb. Aldeia Coelha, Vila Beatriz LT 3,
Albufeira 8200-385, PT, престао је да важи дана
29.07.2021. године.
Патент број 59300 чији је носилац MEDDAY
PHARMACEUTICALS, 24/26 rue de la Pépinière,
75008 Paris, FR, престао је да важи дана 29.07.2021.
године.
Патент број 59546 чији је носилац UBIQUTEK
LTD., Kingsnorth House 1, Blenheim Way,
Kingstanding, Birmingham B44 8LS, GB, престао је да
важи дана 28.07.2021. године.
Патент број 59777 чији је носилац
OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO
RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND
ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS (OAO NIIK), Ul.
Griboedova 31 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region
606008, RU, престао је да важи дана 16.07.2021.
године.
Патент број 60440 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de Verdun,
92284 Suresnes, FR; SHANGHAI INSTITUTE OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY, No.1320 West
Beijing Road, Jing'an District, Shanghai 200040, CN,
престао је да важи дана 29.07.2021. године.
Патент број 61001 чији је носилац
WESTFALENWIND IT GMBH & CO. KG,
Vattmannstrasse 6, 33100 Paderborn, DE, престао је да
важи дана 19.07.2021. године.
Патент број 61028 чији је носилац VEKA,
Zone Industrielle de Vongy, 74200 Thonon les Bains,
FR, престао је да важи дана 19.07.2021. године.
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B

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2022/0001
(11) 2022/0001
(22) 4.1.2022.
(13) I1
(71) ASTRAZENECA AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 51469
(54) C-ARIL GLUKOZID SGLT2 INHIBITORI I
POSTUPAK
(92) 515-01-01425-20-001 19/10/2021 RS; 515-0101426-20-001 19/10/2021 RS; 515-01-01427-20-001
19/10/2021 RS and 515-01-01428-20-001 19/10/2021 RS
(95)
METFORMIN
HIDROHLORID
I
DAPAGLIFLOZIN
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B

ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2021/0013
(11) 65
(22) 16.11.2021.
(13) I2
(73) BAYER CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Str. 50,
40789 Monheim, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 52547
(54) HERBICIDI KOJI SADRŽE SUPSTITUISANE
TIEN-3-IL-SULFONILAMINO (TIO)KARBONILTRIAZOLIN(TI)ONE
(92) 321-01-1032/2021-11 08/09/2021 RS
(95)
TIENKARBAZON-METIL
JODOSULFURON-METIL-NATRIJUM
(94) 5 godina.

ЗИС / RS / IPO

+
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie
(21) SDZ-2018/0006
(22) 2.4.2018.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd, RS
(68) 52365
(54) DERIVATI BENZOLA SUPSTITUISANI
GLUKOPIRANOZILOM, LEKOVI KOJI SADRŽE
OVA JEDINJENJA, NJIHOVA PRIMENA I
POSTUPAK ZA NJIHOVO DOBIJANJE
(92) 515-01-03811-16-001 31/10/2017 RS; 515-0103812-16-001 31/10/2017 RS; 515-01-03813-16-001
31/10/2017 RS and 515-01-03814-16-001 31/10/2018 RS
(95) METFORMIN, EMPAGLIFLOZIN
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) G01N 3/02
(2006.01)
(11) 1745 U1
G01N 3/04
(2006.01)
G01N 3/56
(2006.01)
(21)MP-2021/0112
(22) 23.12.2021.
(54) ALAT ZA OSIGURANJE POLOŽAJA
DISKOVA PRI ODREĐIVANJU SREDNJE
BRZINE ČESTICA ERODENTA NOŠENIH
STRUJOM VAZDUHA
TOOL FOR ENSURING THE POSITION OF DISCS
IN DETERMINING THE AVERAGE SPEED OF
ERODENT PARTICLES CARRIED BY AIR JET
(73) MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U
BEOGRADU, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, RS
(72) MASLAREVIĆ, Aleksandar, Alekse Šantića 27,
22300, Stara Pazova, RS; BAKIĆ, Gordana,
Mlatišumina 7, 11000, Beograd, RS; RAJIČIĆ,
Bratislav, Brzakova 14, 11000, Beograd, RS;
MILOŠEVIĆ, Nenad, Milovana Jankovića 1b, 11000,
Beograd, RS; MARTIĆ, Igor, Vuka Karadžića 131,
15000, Šabac, RS

ЗИС / RS / IPO
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.07.2021. - 15.08.2021. године
Мали патент број 1292 чији је носилац
GOSTENČNIK, Dragan, Kralja Aleksandra Obrenovića
91, 11400 Mladenovac, RS, престао је да важи дана
17.07.2021. године.
Мали патент број 1293 чији је носилац
GOSTENČNIK, Dragan, Kralja Aleksandra Obrenovića
91, 11400 Mladenovac, RS, престао је да важи дана
17.07.2021. године.
Мали патент број 1478 чији је носилац
ČOBRDA, Martin, Zmajevački put 33, 21000 Novi Sad,
RS, престао је да важи дана 10.08.2021. године.
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Мали патент број 1545 чији је носилац
MILJKOVIĆ, Miodrag, Vidoja Smilevskog br. 7, 16000
Leskovac, RS, престао је да важи дана 20.07.2021.
године.
Мали патент број 1627 чији је носилац
TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38250
Kosovska Mitrovica, RS; GOJIĆ, Spasoje, Kralja
Aleksandra 33, 25254 Deronje-Odžaci, RS; GOJIĆ,
Miroslav, Đure Jakšića 6, 25254 Deronje-Odžaci, RS,
престао је да важи дана 20.07.2021. године.
Мали патент број 1637 чији је носилац
RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15, 11000 Beograd,
RS; IKONIĆ, Nikola, Dr Nike Miljanića 8/5, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 09.08.2021.
године.
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

(551)

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)

(554)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-1035
(220) 10.06.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću za
promet robe na veliko i malo JAMAX M, Булевар
ослобођења 17, 32000, Чачак, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 10 бочице за бебе; цуцле за бебе; варалице за
бебе; глодалице за бебе; цуцле за бочице; дозатори
на бочицама; анатомске гажице; пелене и улошци за
широко повијање беба и правилан развој кукова;
штапићи за чишћење ушију; прибор за дојење;
штитници за брадавице; пумпице за груди /дојиље/;
хигијенске посуде/ноше за бебе/; пипете и пумпице
за нос; ланчићи и кутијице за цуцле и варалице.
12 колица за бебе; ходалице за бебе; навлаке за
колица за бебе; носиљке за бебе; навлаке за носиљке
за бебе; балдахини; кабанице за колица за бебе;
покривачи за колица за бебе; бицикли, трицикли и
точкови као и делови и опрема за њих; сигурносна
седишта за децу у возилима.
16
слике,урамљене или неурамљене; постери;
подупирачи за књиге; оловке; књиге; бележнице;
фотографије (штампане); кутије за оловке; табле за
цртање; несесери са прибором за писање; школска
опрема (свеске и прибор за писање); обележивачи за
књиге; маркери за књиге; лењири за цртање;
књижице; папир за писање; штампане ствари.
20 намештај; кревеци за бебе и малу децу; оградице
за бебе; шеталице за бебе; високе столице за бебе;
столице хранилице за бебе; колевке; лигештули
(лежаљке); роба од дрвета, плуте, сламе, трске, прућа
и од замена за сваки од тих материјала, ненаведена у
другим класама или од пластике; вреће за спавање;
неметалне чиније; сталаже за флаше; неметалне
посуде за складиштење и транспорт ствари; дубци за
малу децу; пластичне кутије за паковање;
послужавници; орнаменти и декорације за прозоре
или врата, од пластике, дрвета, плуте, сламе, трске,
прућа; рамови за слике; пластични украси за кутије
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за храну; дрвене или пластичне кутије; плакари за
играчке: штитници за намештај (заштита од
отварања); прекривачи; јоргани; јастуци за кревете
осим постељине; подметачи за пресвлачење беба.
24 текстил и замена за текстил; прекривачи за
кревете; покривачи за душеке; чаршави; постељина;
пешкири од текстила; навлаке; марамице од
текстила; јастучнице; пешкири за лице од текстила;
подметачи од текстила; стони подметачи од
текстила; ћебад за кревете; подлоге од тканине за
пресвлачење беба; вреће за спавање за бебе;
скафандер за бебе; вреће за спавање; заштитна
постељина за дечије кревеце.
28 играчке; игре и игрице; лутке; плишане играчке;
меде; фигуре за игру и комплети за игру;
гимнастички и спортски артикли; лопте и балони;
декорација и украси за јелке; табле за игре; пазле;
игре на склапање; коцкице; кревети за лутке; одећа
за лутке; куће за лутке; собе за лутке; домине;
флашице за храњење лутака; палице за игре;
комични предмети за забаву и игру; звечке (играчке);
игре са котурима; коњићи-љуљашке; тобогани
(играчке); вртешке (играчке); љуљашке; играчке за
децу од гуме и/или пластике; играчке за бебе и
одојчад од гуме и/или пластике, плиша и сличних
материјала; играчке у облику животиња; плутајуће
играчке; играчке за грицкање /код ницања зуба/;
њихалице (љуљашке;) играчке за купање; дечија
козметика за игру; механичке играчке; музичке
играчке; музичке кутије; играчке на навијање;
друштване игре; мали модели возила; фигуре за игру
и комплети за игру; трицикли за децу.
(210) Ж- 2021-1107
(220) 22.06.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) VOZZI HOLDING BV AMSTERDAM,
Weerdestein 97, 1083GG Amsterdam, NL
(740) Јован Црногорчевић, Ламартинова 40,
11000 Београд
(540)

(531) 24.15.21; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
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(591) наранџаста-ORANGE CMYK: 1,62,100,0; RGB:
241,126,33; WEB:#F17E21; сива-GRAY CMYK:
0,0,0,92; RGB: 59,59,60; WEB: #3B3B3C.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; ажурирање и
одржавање информација у регистри ма; ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и
цене коштања; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
дизајнирање рекламног материјала; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; економске прогнозе; изнајмљивање
аутомата за продају; изнајмљивање билборда (паноа
за рекламирање); изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање
продајних
штандова; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
пословним
организовањем;
консултације
у
пословном управљању; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику (рау рег click оглашавање); оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја за интернет странице; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; писање рекламних текстова; помоћ у
пословном или индустријском управљању; пословна
испитивања; пословна истраживања; пружање
пословних
информација;
пословне
процене;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање и организационо саветовање;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; преговарање о пословним уговорима
за друге; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
продукција емисија телевизијске продаје; промоција
продаје за друге; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спортских догађаја; професионалне
ЗИС / RS / IPO

Ж
пословне консултације; пружање комерцијалних и
пословних
контакт
информација;
пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање пословних
информација путем интернет странице; рекламирање
на радију; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
управљање програмима лојалности потрошача;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге набавке за
трећа лица (куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте); услуге подуговарања, аутсорсинг
(помоћ у пословању); услуге пословног посредовања
које се односе на повезивање потенцијалних
приватних улагача са предузетницима којима су
потребна финансијска средства; услуге посредовања
у трговини; услуге праћења тржишта; услуге
телемаркетинга.
36 агенције за терминску трговину робом; актуарске
услуге консултација и саветовања; актуарске услуге
у вези са осигурањима; анализа ризика, процена и
предвиђања у вези са финансијским тржиштем и
тржиштем инвестиција; анализа финансијског
тржишта и припрема извештаја који се односе на то;
банкарске, финансијске и услуге осигурања;
берзанско посредовање у вези са финансијским
деривати ма; вођење новчаних трансакција; давање
зајмова и кредита; давање зајмова на основу
гаранције; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти; давање
савета који се односе на улагања у некретнине;
давање финансијске процене штете након непогоде;
електронска
наплата
дугова;
електронске
трансакције путем кредитне картице; електронски
пренос средстава; електронско банкарство путем
глобалне рачунарске мреже (интернет банкарство);
задржавање хартија од вредности, средстава и остале
имовине на чувању код трећег лица; зајам на основу
обезбеђења; зајмови за куповину на лизинг; зајмови
на рате; зајмови (финансирање) и есконтовање
меница;
здравствено
осигурање;
издавање
вредносних бонова; издавање вредносних бонова као
награда за лојалност потрошача; издавање
вредносних бонова у виду поклон ваучера; издавање
вредносних бонова у оквиру програма чланства
потрошача; издавање и уновчавање вредносних
бонова; издавање картица за електронско плаћање у
вези са програмима бонуса у награда; издавање
кредитних картица; издавање поклон ваучера који
потом могу да буду замењени за производе и услуге;
издавање поклон картица; издавање поклон картица
за употребу као електронске путне карте; издавање
путних чекова и акредитива; изнајмљивање
заједничких канцеларија за рад; изнајмљивање
зграда; изнајмљивање зграда за трајно становање;
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Ж
изнајмљивање зграда и пружање информација у вези са
тим; изнајмљивање кућа; изнајмљивање мобилних
кућа; изнајмљивање некретнина; изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
изнајмљивање
пословних просторија; изнајмљивање станова и
канцеларија; изнајмљивање станова, кућа, пословних
простора и канцеларија; изнајмљивање станова у
стамбеним заједницама; консултантске и посредничке
услуге
у
вези
са
животним
осигурањем;
компјутеризоване банкарске услуге; консултантске и
посредничке услуге у вези са здравственим
осигурањем; консултантске и посредничке услуге у
вези са осигурањем возила; консултантске и
посредничке услуге у вези са осигурањем од незгоде;
консултантске и посредничке услуге у вези са путним
осигурањем; консултантске и саветодавне услуге у вези
са осигурањима; консултантске и услуге информисања
у вези са посредовањем у осигурању; куповина зграда
на лизинг; куповина земљишта на лизинг; куповина
канцеларијске опреме на лизинг; куповина копнених
возила на лизинг; најам апартмана; обрада плаћања
извршен их кредитним картицама; обрада плаћања
извршен их платни м картицама; онлајн банкарство;
осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање од
последица несрећног случаја; посредовање у промету
са хартијама од вредности; прикупљање прилога за
добротворне фондове; процена некретнина и пружање
информација у вези са тим; процена половних
аутомобила; процена терета и товара; пружање
информација које се односе на осигурање; пружање
информација које се односе на послове у вези са
некретнинама путем Интернета; пружање информација
које се односе на процену некретнина; пружање
информација које се односе на процену половних
аутомобила; пружање информација које се односе на
уговарање животног осигурања; пружање информација
које се односе на уговарање неживотног осигурања;
пружање информација о финансијама путем интернет
странице; пружање онлајн информација које се односе
на финансијске, банкарске, услуге осигурања и услуге
улагања; пружање онлајн информација о берзи из
рачунарске базе података или са Интернета; пружање
привремених зајмова; пружање услуге прикупљања
финансијских средстава за друге путем глобалне
рачунарске мреже; пружање финансијске помоћи
друштвеним, добротворним и верским организацијама;
пружање финансијских информација и информација о
осигурању онлајн из рачунарске базе података или
глобалне
комуникационе
мреже;
пружање
финансијских информација које се односе на кредитну
способност предузећа и физичких лица; пружање
финансијских
информација
онлајн;
пружање
финансијских информација путем електронских
средстава; реализација девизних трансакција за друге;
реализација
онлајн
финансијског
пословања;
реализација трансакција безготовинским плаћањем;
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револвинг зајмови; савети у вези са зајмовима;
саветовање о фискалним проценама; саветодавне
услуге у вези са личним финансијама; саветодавне
услуге у вези са осигурањем и реосигурањем;
телефонско банкарство; терминска трговина; трговање
акцијама и обвезницама; убирање најамнине
(станарине); уговарање животног осигурања и пружање
информација у вези са њим; управљање зградама
(услуге у вези са некретнинама); управљање имовином
за трећа лица; управљање некретнинама и стамбеним
простором;
управљање
капиталом;
управљање
непокретностима; услуге агенција за изнајмљивање
смештаја (станова); услуге агенција за наплату дугова;
услуге агенција за промет некретнина; услуге агенције
за некретнине за закуп имовине; услуге актуара; услуге
залагаоница; услуге мењачница; услуге плаћања путем
бежичних телекомуникационих апарата и уређаја;
услуге у вези са готовинским картицама; услуге у вези
са картицама са одложеним плаћањем; услуге у вези са
кредитним и платни м картицама; услуге финансијског
саветовања у вези са извршењем безготовинских
платних трансакција; услуге финансијског улагања и
саветовања; услуге финансирања; услуге финансирања
за аутомобиле; услуге финансирања опреме;
факторинг; финансијске информације; финансијске
консултације; финансијске процене (осигурање,
банкарство, некретнине); финансијско спонзорисање;
финансијско управљање; финансирање зајмова;
финансирање
лизинга;
финансирање
лизинга
аутомобила; финансирање некретнина; финансирање
потрошачке куповине.
37
асфалтирање; балансирање гума; бојење и
поправка натписа; вулканизација гума (поправка);
грађевински надзор; заштита возила од корозије;
заштита од корозије; изнајмљивање машина за
ископавање (багера); изнајмљивање машина за
чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева;
информације о поправкама; инсталирање, одржавање
и поправка машина; конструисање; лакирање;
обнављање машина које су истрошене или
делимично
уништене;
одржавање
возила;
протектирање гума; рестаурација машина, мотора
који су истрошени или делимично уништени;
уградња и поправка противпровалних аларма; услуге
поправке возила у квару; услуге сервисних станица
за возила (бензинских пумпи); чишћење возила.
38
омогућавање приступа електронској онлајн
мрежи за проналажење информација; аудио, видео и
мулти медијско емитовање садржаја путем интернета
и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
аутоматске услуге пружања података о телефонским
позивима; аутоматски пренос дигиталних података
путем
телекомуникацијских
канала;
бежични
електронски пренос гласовних сигнала, података,
факсимила, слика и информација; бежични пренос
ЗИС / RS / IPO
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података путем бежичних апликацијских протокола
(WАР); бежични пренос података путем дигиталне
мобилне телефоније; бежични пренос података путем
интернета; бежично емитовање; видео емитовање;
видео емитовање и пренос кинематографских филмова
и филмова путем интернета; видео пренос путем
дигиталних мрежа; дигитални пренос података;
дигитални пренос
података путем интернета;
дигитално аудио емитовање; електронска достава слика
и фотографија путем глобалне рачунарске мреже;
електронска испорука кредитне документације;
електронска комуникација путем причаоница; линија за
ћаскање интернет форума; електронска размена
података смештен их у базе података којима је могуће
приступити путем телекомуникацијских мрежа;
електронска размена порука путем линија за ћаскање,
причаоница и интернет форума; електронски и
дигитални пренос гласа, података, слика, сигнала и
порука; електронски пренос вести; електронски пренос
звука, слика и других података и информација свих
врста; електронски пренос звука, слика и других
података и информација свих врста путем интернета;
електронски пренос инстант порука и података;
електронски пренос наруџби; електронски пренос
података; електронски пренос података и докумената;
електронски пренос података и докумената путем
електронских уређаја; електронски пренос података и
докумената путем рачунарских терминала и
електронских уређаја; електронски пренос порука и
података; електронски пренос поште и порука;
електронски пренос рачунарских програма путем
интернета; електронски пренос слика, фотографија,
графичких слика и илустрација путем глобалне рачуна
реке мреже; електронско чување и прослеђивање
порука;
емитовање
аудио-визуелних
и
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање аудио-визуелних садржаја путем интернета;
емитовање видео записа путем интернета и других
комуникацијских мрежа; емитовање видео и аудио
програма путем интернета; емитовање и пренос
радијских програма; емитовање и пренос телевизијских
програма; емитовање и пренос телевизијских програма
који
се
плаћају
по
гледању;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање телевизијских програма, филмова и осталих
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја;
емитовање телешопинг програма; емитовање филмских
и телевизијских садржаја или програма, укључујући на
интернету, на мобилним комуникацијским мрежама и
другим медијима; изнајмљивање времена приступа
информацијама
на
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање времена приступа рачунарским базама
података; изнајмљивање времена приступа серверима
база података; изнајмљивање телекомуникацијских
уређаја
и
инсталација;
изнајмљивање
телекомуникацијских уређаја и опреме која омогућава
ЗИС / RS / IPO
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повезивање на мреже; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; интернетска испорука
докумената путем глобалне рачуна реке мреже;
информације о телекомуникацијама; комуникација
путем
радио,
телеграфског,
телефонског
и
телевизијског
преноса;
комуникација
путем
рачунарских терминала, дигиталним преносом или
путем сателита; комуникације мобилним телефонима;
комуникације путем или између рачун ара и
рачунарских терминала; консултантске услуге које се
односе на пренос података; консултантске услуге на
пољу
електронских
комуникација;
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном
рачуна реком мрежом; омогућавање бежичног
приступа интернету за више корисника; омогућавање
електронског преноса података о трансакцијама на
кредитним картицама и о електронском плаћању путем
глобалне рачуна реке мреже; омогућавање интернет
приступа базама података; омогућавање корисничког
приступа глобалним рачунарским мрежама и интернет
страницама које садрже информације о широком
распону тема; омогућавање корисничког приступа
интернету
(пружаоци
услуга);
омогућавање
корисничког
приступа
информацијама
и
информационим услугама које су доступне на
интернету
и другим
рачунарским
мрежама;
омогућавање корисничког приступа информацијама на
интернету; омогућавање корисничког приступа
платформама на интернету; омогућавање корисничког
приступа порталима на интернету; омогућавање
корисничког приступа претраживачима; омогућавање
корисничког приступа рачунарским програмима на
мрежама података; омогућавање приступа базама
података на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа
већег
броја
корисника
глобалним
рачунарским информациони м мрежама за пренос и
ширење широке палете информација; омогућавање
приступа
електронским
информацијама,
комуникацијама и платформама за трансакције на
интернету; омогућавање приступа електронским
продавницама
(телекомуникације);
омогућавање
приступа електронским публикацијама; омогућавање
приступа електронским страницама; омогућавање
приступа електронском тржишту (порталу) на
рачунарским мрежама; омогућавање приступа и
изнајмљивање времена за приступ рачунарској бази
података; омогућавање приступа информацијама на
интернету; омогућавање приступа на захтев
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приступа платформама за електронску
трговину на интернету; омогућавање приступа
платформама на интернету за потребе размене
дигиталних фотографија; омогућавање приступа
платформама на интернету, као и на мобилном
интернету; омогућавање приступа подацима или
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документима који се чувају електронски у
централним датотекама за консултације на даљину;
омогућавање приступа порталима за дељење видео
садржаја; омогућавање приступа порталима на
интернету; омогућавање приступа причаоницама на
интернету;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
каналима
за
услуге
телешопинга; омогућавање приступа форумима на
интернету;
омогућавање
телекомуникацијских
повезивања на интернет или базе података;
омогућавање телекомуникацијских повезивања на
интернет
у
кафићима;
омогућавање
телекомуникацијског повезивања на глобалне
комуникацијске мреже или базе података; онлајн
пренос података; пренос видео порука; пренос видео
садржаја, филмова, слика, текста, фотографија,
игара, садржаја који су створили корисници, аудио
садржаја и информација путем интернета; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос електронске поште;
пренос инстант порука; пренос информација и
података путем онлајн услуга и интернета; пренос
информација и података путем рачунарских мрежа и
интернета; пренос информација путем оптичких
телекомуникацијских мрежа; пренос информација
путем рачунарских мрежа; пренос и пријем
информација
базе
података
путем
телекомуникацијских мрежа; пренос кратких порука;
пренос мултимедијалног садржаја путем интернета;
пренос података, аудио, видео и мултимедијалних
датотека, укључујући датотеке које се могу преузимати
и датотеке које се преносе стримингом преко глобалне
рачунарске мреже; пренос података, звука и слике;
пренос садржаја који су створили корисници путем
интернета; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос честитки путем интернета; пружање
телекомуникацијских веза за телефонске линије за
ћаскање; пружање телекомуникацијских услуга за
платформе електронске трговине на интернету и
другим електронским медијима; пружање услуга
гласовне комуникације путем интернета; пружање
услуга за одржавање видео конференција; пружање
услуга
интернет
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
сателитски пренос; слање порука; стриминг (проток)
података; телекомуникацијске услуге које се пружају
путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге омогућавања приступа
глобалној рачунарској мрежи за већи број корисника;
услуге видео стриминга независних филмова и
кинематографских филмова путем интернета; услуге
интерактивне комуникације; услуге консултација,
информисања и саветовања на пољу телекомуникација;
услуге телекомуникационог усмеравања и повезивања;
форуми (причаонице) на друштвени м мрежама.
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39 бродски превоз робе; ваздушни превоз; достава
новина; достава порука (курирска служба); достава
робе наручене поштом; железнички транспорт;
изнајмљивање аутомобила; изнајмљивање возила;
изнајмљивање гаража; изнајмљивање контејнера за
складиштење; изнајмљивање навигационих система;
изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање
пртљажника за кров на возилима; изнајмљивање
путничких аутобуса; изнајмљивање складишта;
изнајмљивање тркачких аутомобила; изнајмљивање
чамаца; информације о саобраћају; информације о
транспорту; испорука пошиљки; испорука робе;
истовар терета; курирске услуге (достава пошиљки
или робе); логистичке услуге у вези са превозом
(транспортна логистика); организовање превоза за
туристичка
путовања;
паркирање
возила;
посредовање у транспорту; посредовање у услугама
шпедиције; пратња путника; превоз амбулантним
колима; превоз аутобусом; превоз аутомобилом;
превоз бродом; превоз блиндираним колима; превоз
драгоцености уз обезбеђење; превоз камионом;
превоз путника; превоз туриста; превоз робе
баржама; путничке резервације; резервација превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбене услуге; складиштење; складиштење робе;
складиштење чамаца, бродова; такси превоз;
транспортне услуге; услуге возача; услуге вуче
возила у квару; услуге заједничког коришћења
аутомобила (кар шеринг); услуге комерцијалног
превоза терета; услуге ношења терета од стране
носача; услуге превоза за туристичка разгледања;
услуге
спашавања
(транспорт);
физичко
складиштење електронски сачуваних података и
докумената; шпедиција.
(210) Ж- 2021-1118
(220) 23.06.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.21;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
ЗИС / RS / IPO
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(511) 29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи;
млечни
екстракти;
конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
30 какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и саго;
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
презентацију производа, рекламирање преко плаката,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, пружање пословних информација путем
интернет странице, оглашавање на отвореном,
управљање програмима лојалности потрошача,
циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1191
(220) 08.07.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Јовица Стефановић, Светозара Марковића 28,
18000, Ниш-Медијана, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, наранџаста, бела.
(511) 5 гелови за масажу, мелеми за масажу, свеће за
терапеутску масажу.
41 услуге личног тренера, услуге клубова здравља,
здравствено и фитнес вежбање, корективно вежбање,
организовање групних и индивидуалних тренинга и
колективног вежбања, пружање услуге спортског и
фитнес тренирања, практична настава пливања за
децу и одрасле.
44 терапеутске услуге, медицинска нега, укључујући
алтернативну медицину, физикална терапија,
масажа, услуге центара за рехабилитацију и центара
за опоравак, саветовање у вези дијететике и исхране.
(210) Ж- 2021-1526
(220) 03.09.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300,
Горњи Милановац, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава-100% циан, 70% магента; црвена: 100%
магента, 100 жута.
(511) 39
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(210) Ж- 2021-1228
(220) 13.07.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) MILJKOVIC Dragan and Мирко Агатоновић,
Булевар Николе Тесле 14/1, 11080, Земун, RS i
Милутина Миланковића 94/3, 11070, Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.08; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06
(591) наранџаста, бела
(511) 16 пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; пластична фолија за
умотавање хране; пластичне фолије за паковање
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хране; пластични омотачи за умотавање и паковање
хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
пластике за паковање; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластични материјали за
паковање.
17 пластичне фолије за паковање, облагање и
пуњење; материјали за непропусно затварање,
заптивање и изоловање; пластични материјали за
пуњење.
29 црева за кобасице, природна или вештачка;
вештачка црева за топљени сир.
31 вештачка црева за храну за кућне љубимце.
40 услуге штампања.
(210) Ж- 2021-1621
(220) 17.09.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена-R227,G30,B37
(511) 11 системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
(210) Ж- 2021-1728
(220) 06.10.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) ОПШТА БОЛНИЦА MEDIGROUP,
Милутина Миланковића 3, Нови Београд, RS
(540)
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16 хартија и картон; огласни панои од папира или
картона; натписи од папира или картона; новине;
образовне публикације; образовне књиге; оглас не
табле [канцеларијски реквизити]; оглас не табле
штампане на папиру или картону; оловке; календари;
канцеларијска папир на галантерија; канцеларијске
фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; картон; каталози; кесе од папира за
паковање; кесе од папира или пластике за паковање;
клишеи; књиге; коверте; кутије за оловке; леци,
флајери; магазини [периодични]; маркетиншки леци;
материјали за писање; штампани роковници;
штампани материјал [висока штампа]; штампане
ствари; штампане публикације; шаблони [од папира].
41 вођење конгреса; вођење конференција; вођење
обука; вођење радионица и семинара; настава, обука;
организовање конгреса; организовање конференција
и симпозијума у области медицинске науке;
припрема, реализација и организација радионица за
обуку; припрема образовних курсева и испита;
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; припремање обуке; издавање брошура;
издавање билтена; издавање и уређивање књига,
новина и часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала; издавање књига.
44
медицинска помоћ; медицинска нега;
изнајмљивање медицинске опреме; здравствена нега;
гинеколошке услуге; болничке услуге; акушерске и
гинеколошке услуге; хирургија; услуге медицинских
клиника; услуге мамографије; услуге лекарских
прегледа; услуге кућне неге; услуге бабица;
физикална терапија; услуге хируршког лечења;
услуге рентгенског снимања; услуге психолога;
услуге медицинске и хируршке дијагнозе; пластична
хирургија.
(210) Ж- 2021-1736
(220) 11.10.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Adria News d.o.o., Омладинских бригада 86п,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 25.05.01; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12
(591) тиркизна, сива
(511) 10 апарати за магнетну резонанцу [MRI] за
медицинску употребу; апарати за мерење крвног
притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за
мерење шећера; апарати за оживљавање; болничка
носила; електроде за медицинску употребу; завоји
[еластични]; кревети направљени посебно за
медицинску
употребу;
операциони
столови;
радиолошки апарати за медицинску употребу;
рендгенски апарати за медицинску употребу.
50

IZA VESTI
(511) 35 оглашавање, вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1737
(442) 28.02.2022.

(220) 11.10.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(731) Adria News d.o.o., Омладинских бригада 86п,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена R192 G12 B46, C 16 M100 Y90 K6, бела
R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0, црна R0 G0 B0, C100
M100 Y100 K100
(511) 35 оглашавање, вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
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обезбеђивање едукативног материјала у пољу
нутриционизма; организовање наставе и семинара у
области нутриционизма; обезбеђивање онлајн
едукативног материјала у пољу нутриционизма;
индивидуални тренинг; лични фитнес тренинг.
43 услуге ресторана; пружање услуга кетеринга
хране и пића за спортске догађаје, концерте,
конвенције и изложбе; услуге припремања хране и
пића у спортском објекту.
44
саветодавне услуге у вези са исхраном;
консултантске услуге у подручју исхране; дијететски
и нутриционистички савети.
45 лиценцирање концепата франшизног пословања
[правне услуге].
(210) Ж- 2021-1819
(220) 25.10.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Иван Петровић, Војислава Илића 131, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Јована С. Јоксимовић, Паунова број
84/24, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1785
(220) 15.10.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Стојановић Лука, Илије Бирчанина 45, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Владимир Шећеров, адвокат, Илије
Огњановића 1, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.13.01; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.08
(511) 5 додаци исхрани.
25 спортска одећа и обућа.
28 фитнес справе и апарати.
35 саветодавне услуге које се односе на пословање
франшиза; промотивно спонзорисање фитнес
тренинг догађаја.
41
услуге теретане; омогућавање простора за
тренирање са препрекама; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; обука
[тренирање]; пренос знања и искуства [обучавање];
практична настава [обука путем демонстрације];
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.14; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03
(591) розе, зелена
(511) 9
филтери за употребу у фотографији;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски програми
[софтвер]; рачунарски софтвер; рачунарски софтвер,
снимљени; музичке датотеке, фајлови, које се могу
преузимати; датотеке слика које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; биометријске личне карте.
42
рачунарско програмирање; рачунарско
програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера;
дизајнирање рачунарских система; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
софтвер у виду сервиса [SааS]; сервер хостинг;
електронско похрањивање података; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; услуге кодирања
податка; надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга [PааS]; развој
51
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рачунарских
платформи;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања.
45 услуге агенција за склапање бракова; услуге
агенција посредовање; прикупљање биографских
података о појединцима; регистрација имена домена
[правне услуге]; услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-1956
(220) 09.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) CANDY RUSH DOO-BEOGRAD, Сурчинска
10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 03.07.06; 05.03.13; 05.03.16;
05.07.06; 08.07.01; 25.01.01; 25.07.25; 26.01.15;
27.03.03; 27.05.01; 27.05.09
(591) бела, црвена, светло браон, тамно браон и црна
(511) 30 путер крем; како путер за исхрану; желеи;
џемови; компоти; млеко и млечни производи;
мармелада; чоколадни мусеви; млечни карамел крем;
слаткиши; бомбоне; чоколада; вафел производи;
марципан; слаткиши од шећера; слаткиши; сладолед;
какао напици са млеком; чоколадни украси за торте.
35
рекламирање преко плаката; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање.
(210) Ж- 2021-1959
(220) 12.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) MEDIGROUP SEE DOO, ул. Милутина
Миланковића 3V, Нови Београд-Београд, RS
(540)

Medigroup. Moja preporuka.
(511) 38 аудио, видео и мултимедијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; услуге преноса података и телекомуникације;
телекомуникацијске и комуникацијске услуге;
дигитални пренос података путем интернета;
електронски пренос информација.
39 превоз пацијената колима хитне помоћи; превоз
лица и робе; превоз и складиштење робе; превоз
амбулантним колима.
44 болничке услуге; дерматолошке услуге; естетска
и пластична хирургија; здравствена и козметичка
нега; здравствена нега; зубарске услуге; клиничке
услуге
естетске
и
пластичне
хирургије;
52

консултантске услуге у вези са здравственом негом;
медицинска нега; медицинска помоћ; медицинске и
здравствене услуге; медицинске и хируршке услуге;
медицински скрининг; обављање медицинских
прегледа; палиативна нега; пружање информација о
здрављу; пружање информација о здравственој
заштити путем електронских средстава; пружање
информација о медицинским услугама; пружање
информација о услугама здравствене неге.
(210) Ж- 2021-1961
(220) 16.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Јован Лазаревић , Шумадијске Дивизије 22,
11000, Београд, Вождовац, RS
(740) Адвокат Милош Ачански, Савска 19, 11000,
Београд, Савски венац
(540)

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.21;
27.05.24
(591) #Ф3702Ц, #Ф05А2А, #А03Ц20, #ФФФФФФ, #
000000
(511) 35
објављивање рекламних текстова;
објављивање рекламног материјала и текстова;
оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; развој концепта оглашавања; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].
41 изнајмљивање простора и опреме за одржавање
спортских активности; изнајмљивање спортских
терена; пружање информација које се односе на
рекреативне активности.
42 графички дизајн; графички дизајн посредством
рачунара; графички дизајн промотивног материјала;
дизајн и анализа рачунарских система; дизајн и развој
софтвера
из
области
мобилних
апликација;
дизајнирање веб портала; дизајнирање, одржавање,
изнајмљивање и ажурирање рачунарског софтвера;
дизајнирање, развој и имплементација софтвера;
дизајнирање, развој, инсталирање и одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског софтвера;
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за
мрежне софтверске апликације; платформа као услуга
[паас]; развој рачунарских платформи; софтвер у виду
сервиса [саас].
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(210) Ж- 2021-1966
(220) 17.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) D SOFT d.o.o. Novi Sad, Народног фронта
21/5/601, 21000, Нови Сад, RS
(740) Синиша Новковић, Сремска 4, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 24.17.07; 26.03.23; 26.04.02; 26.11.12; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) 38 телекомуникације.
42 пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
45
уступање лиценце; закључивање уговора о
лиценци за софтвере (правне услуге).
(210) Ж- 2021-1969
(220) 18.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 26.04.12; 26.04.24; 26.15.09; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена
(511) 9 зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале;
аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре;
азбестне рукавице за заштиту од несреће;
актинометри;
акумулатор,
електрични;
акумулаторске
посуде;
акустичне
мембране;
акустичне спојнице; акустични аларми; акустични
цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона,
електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита,
геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне
батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење
нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за
транспирацију кисеоника; апарат за центрирање
фотографских слајдова; апарати за анализирање
ЗИС / RS / IPO
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хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за
балансирање; апарати за бележење времена; апарати
за гашење ватре; апарати за глачање фотографских
снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за
демагнетизацију магнетних трака; апарати за
дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за замену игала на
грамофонима; апарати за интерну комуникацију;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење
дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење раздаљине; апарати за мерење
удаљености; апарати за обраду података; апарати за
обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати
за праћење, који нису за употребу у медицини;
апарати за пренос звука; апарати за прецизна
мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати
за проверу поштанских марака; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за
суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење
фотографских снимака; апарати за тестирање који
нису за медицинску употребу; апарати за увећавање
[фотографски];
апарати
за
ферментацију
[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати
за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
астрономију; апарати и инструменти за вагање;
апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање
живота;
апертометри
[оптика];
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни
апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио
интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; ауто-радио;
бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ];
барометри;
батерије,
електричне;
батерије,
електричне, за возила; батерије за електронске
цигарете;
бежични
телефони;
бетатрони;
биометријске личне карте; биометријски пасоши;
биочипови; блицеви [фотографски]; блиц лампе
[фотографске]; браве, електричне; бројачи; бројачи
корака; бројачи навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за
бебе; ваге за купатила; ваге са анализатором телесне
масе; вакум-метри; вакумске цеви [радио];
вариометри; ватрогасна црева; ватростално стакло
[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца
ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; видео
касете; видео пројектори; видео рекордери; видео
телефони; видео-траке; видео уређаји за надгледање
беба;
визири
за
шлемове;
вискови;
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Ж
високофреквентни апарати; вођице или олово за
дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен;
волтметри; временски прекидачи, аутоматски;
галванометри; галванске батерије; галванске ћелије;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; говорне цеви; грамофони;
гранични мерач [столарија]; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; громобрани; даљинометри; датотеке
слика које се могу преузимати; двд плејери;
двогледи; дензиметри; дензитометри; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори дима; детектори фалсификованог новца;
дигиталне метеоролошке станице; дигитални знаци;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати
за
контролу
климатизације;
дијагностички апарати, не за медицинску употребу;
динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД];
дисаљке; диск драјвери за рачунаре; дискови за
снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју];
дифракциони апарат у микроскопији за преламање
спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери;
дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери
[аудио
апарати];
екрани
за
фотогравуру;
електрифициране ограде; електрична звона на
вратима; електричне жице; електричне инсталације
за даљинско управљање индустријским процесима;
електричне инсталације за спречавање провала;
електричне спој нице; електричне утичнице;
електрични адаптери; електрични апарати за
даљинско
паљење;
електрични
апарати
за
комутацију; електрични водови; електрични каблови;
електрични колектори; електрични претварачи;
електрични проводници; електрични утикачи;
електрични цевоводи; електро-динамички апарати за
даљинско управљање сигналима; електродинамички
апарати за даљинску контролу железничке пруге;
електролизатори;
електромагнетни
калемови;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске оловке [за видео¬дисплеје];
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске табле за обавештења; електронске цеви
за појачавање; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски планери; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; епидијаскопи;
ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за
осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација];
затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног
кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
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за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона
[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине;
звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле
за грамофоне; идентификационе облоге за
електричне каблове; идентификациони конци за
електричне жице; издавачи карата; инвертори струје;
индикатори брзине; индикатор и губитка струје;
индикатори за количину; индикатори нивоа воде;
индикатор и притиска; индикатори притиска за
вентиле; индикатори температуре; индуктори [за
струју];
инкубатори
за
културе
бактерија;
инструменти за геодетско мерење; инструменти за
испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука;
инструменти за мерење висине; инструменти за
мерење вискозитета, густине; инструменти за
нивелацију;
инструменти
за
нивелирање;
инструменти за одређивање азимута; инструменти за
осматрање; инструменти и машине за тестирање
материјала; инструменти који садрже окуларе;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интерфејси за
рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи
струје; јастучићи за слушалице; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким
влакнима; калеми, електрични; калемови за
пригушивање;
калемови
[фотографски];
калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери;
кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за
медицинску и кућну употребу; капиларне цеви;
капсуле за спасавање у случају природних
катастрофа; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони;
катанци, електронски; катоде; катодни антикорозивни апарати; кациге за виртуелну стварност;
кертриџи за мастило, празни, за штампаче и
фотокопир апарате; кинематографске камере;
кинематографски филм, осветљен; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари;
коаксијални каблови; кодиране картице за
откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; коморе за декомпресију; компакт
дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери;
компаратор; компаси за одређивање правца;
компјутерске периферне јединице; компјутерски
хардвер; комутатори; кондензатори; конектори
[струјни]; контакти, електрични; контакти за
електричне линије; контактна сочива; контролне
табле [за струју]; контролни инструменти за котлове;
контролни сатови [уређаји за евиденцију времена];
ЗИС / RS / IPO
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корективна
сочива
[оптичка];
космографски
инструменти; криптографски кључеви који се могу
дауилаудовати за примање и трошење криптовалуте;
кристали галенита [детектори]; кројачки метар;
кружни
логаритмар;
купе
за
саобраћајну
сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте; кућишта за
акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске
посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски
роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за
мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачунари;
ласери, који нису за медицинску употребу; лењири
[мерни инструменти]; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти
[PDA]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнетне жице; магнетне
идентификационе картице; магнетне траке; магнетне
траке за рачунаре; магнетни декодери; магнетни
диско ви; магнетни носиоци података; магнетофони;
манометри; маркери за обележавање ивица; маске за
заваривање; математички инструменти; материјали
за електричне водове [жице, каблови]; матрице
[мерни инструменти]; машине за бројање и
сортирање новца; машине за гласање; машине за
диктирање; машине за мерење тежине; машине за
рачунање; машине за фактурисање; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; мегафони;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; мембране за научне апарате; меморијске
картице за машине за видео игре; мерачи; мерачи
величине прста; мерачи величине прстена; мерачи
висине; мерачи за нарезивање шрафова; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи површине,
сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи
протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина;
мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије;
мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти];
мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти;
мерни инструменти, електрични; мерни компаси;
метал детектори за индустријску или војну примену;
метеоролошки балони; метеоролошки инструменти;
метри [мерни инструменти]; метроном и; механизми
за апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механички
знаци;
механички
или
светлећи
сигнали;
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрометри;
микропроцесори;
микроскопи;
ЗИС / RS / IPO
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микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; млазнице за
ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми;
монитори
[компјутерска
опрема];
монитори
[компјутерски програми]; морнарички компаси;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке,
фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати
који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони
апарати за возила [путни рачунари]; навигациони
инструменти; навлаке за PDA уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове;
навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори
температуре, не за медицинске намене; намештај
посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце;
наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања;
наутички апарати и инструменти; неонски знаци;
нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни
звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за
ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за
електричне калемове; носачи тамних плоча
[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични
осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за
заштиту од пожара; одећа отпорна на метке;
озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у
фотографији; октаити; окулари; оловна лопта виска;
омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни
рачунарски програми, снимљени; оплате за
електричне каблове; опрема за телефонирање
слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи;
оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива;
оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и
инструмеити; оптички дискови; оптички компакт
дискови [ЦД-POM]; оптички кондензатори; оптички
носиоци података; оптички читачи слова, симбола;
органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
осцилографи; отпорници, електрични; паметне
наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти];
паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци
за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за
лабораторијску
употребу;
пешчани
сатови;
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за
означавање; плутаче за спасавање; подлоге за
"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове
за рониоце; појасеви за тело као потпора при
подизању терета; појачала; поклопци за фотографска
сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
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покривала за главу као заштитни шлемови;
полариметри; полупроводници; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; постоља за
реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за
испирање
[фотографске];
предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични;
прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; преносници електронских сигнала;
прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме
[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора;
пројектни
екрани;
пројектори
слајдова;
противпожарна ћебад; противпожарни аларми;
противпожарни излази; противпожарни чамци;
против провални упозоравајући апарати; процесори
[централна јединица за обраду података]; прслуци за
спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за
гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за
електричне акумулаторе; пуњачи за електронске
цигарете; радари; радио апарати; радиолошки
апарати за индустријску употребу; радиолошки
екран и за индустријску употребу; радио пејџери;
радио-телеграфски склопови; радио-телефонски
склоп ови; разводна кутија [струјна]; разводна
кућишта (узидне дозне) (струја); разводне кутије [за
струју]; разводне табле; разводне табле [за струју];
разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за
електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори;
рачунаљке; рачунари; рачунарска меморија, уређаји;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
регистар касе; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
напона за возила; регулатори преоптерећења напона;
регулатори сценске расвете; регулациони апарати,
електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју];
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични; рендгенске фотографије, које нису за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; рендгенски апарати, не за
медицинску
употребу;
рендгенски
филмови,
осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање
ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; рефрактометри; решетке за
батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка
одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну
стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице
за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски
речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са
квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи
или механички знаци за путеве; светломери;
светлосна сигнализација; светлосни електронски
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показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни
моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне
звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете,
неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални
панели, светлећи или механички; сигурносне мреже;
сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за
седишта возила и за спортску опрему; сигурносни
рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји
за кодирање]; симулатори за обуку оживљавања;
симулатори управљања и контроле возила; сирене;
системи за распршивање за противпожарну заштиту;
скале за мерење величине слова; скеле за спашавање;
скенери [опрема за обраду података]; слајдови
[фотографски];
слушалице;
слушалице
за
комуникацију на даљину; смартфони [паметни
телефони];
снопови
електричних
жица
за
аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за
производњу електричне енергије; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке
ласерске сигналне ракете; спектографски апарати;
спектроскопи; специјална одећа за лабораторије; спој
нице за жице [за струју]; спој нице [опрема за обраду
података]; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
спортски штитници за уста; справе за гашење ватре;
справе за гашење пожара; стакла за наочаре;
стаклено мерно посуђе; сталци за сушење
[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове;
станице за пуњење електричних возила; стереоскопи;
стереоскопски
апарат;
столарски
лењири;
стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице
за употребу у фотографији; таблет рачунари;
таксиметри; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
телекомуникациони преносници; телепринтери;
телескопи; телескопски нишани за артиљерију;
телефонске
жице;
телефонске
секретарице;
телефонски апарати; телефонски преносници;
телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за
возила или животиње; термалне камере; терминали,
електрични; терминали за кредитне картице;
термионске цеви; термометри, не за медицинску
употребу; термостати; термостати за возила; термохигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи,
празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за
бодове на спортским теренима]; траке за мобилне
ЗИС / RS / IPO
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телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење
глава за снимање; транзистори [електронски];
транспондери; трансформатори [за струју]; триоде;
троношци за камере; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко];
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре;
украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила;
управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за
мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент];
уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине
наночестица; уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење сателитских
сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за
монтажу кинематографских филмова; уређаји за
надгледање
беба;
уређаји
за
пројектовање
виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за
струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил
машине;
филмови,
осветљени;
филтери за
респираторне маске; филтери за ултравиолетне
зраке, за фотографију; филтери за употребу у
фотографији; флопи дискови; флуоресцентни
екрани; фотографска камера; фотографске мембране;
фотографски екрани; фотографски објективи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; фотометри; фотонапонске ћелије;
фототелеграфски апарат; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи кисепости;
хидрометри; холограми; хорне за звучнике;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним
пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
црне кутије [за снимање података]; цртани филмови;
чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце;
чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова;
читачи електронских књига; читачи [опрема за
обраду података]; џепни електронски преводиоци;
џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови
за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампачи за
рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста
за ватрогасце; штитници главе за спорт; штитници за
зубе; штитници за колена за раднике; штитници од
искри; штитови за лице за раднике.
16 адресне матрице за машине за адресирање;
акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше
од папира или картона; апарати за вињете; апарати за
обележавање бројевима; апарати за развијање
фотографија; апарати за уништавање папира
ЗИС / RS / IPO
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[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и
машине за умножавање докумената; архитектонски
модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки
узорци за употребу у микроскопији [наставни
материјал];
блокови
за
цртање;
блокови
[канцеларијски материјал]; бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба];
ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине;
ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није
за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани
папир; вреће за ђубре [од папира или пластике];
вреће за микроталасно кување; врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; дописнице за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; испуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
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прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]; лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; литографије;
литографска креда; литографска уметничка дела;
литографски
камен;
магазини
[периодични];
манжетне за држање прибора за писање; марамице
од папира; марамице од папира за чишћење; маркери
[ писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке;
мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата];
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за моделирање; материјали за писање;
материјали за филтрирање од папира; материјали за
цртање; материје за печаћење за канцеларијску
употребу; машине за адресовање; машине за
биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за
оштрење оловака, електронске или неелектронске;
машине за франкирање за канцеларијску употребу;
метални врх за индексне карте; моделарска глина;
музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез];
навлаке за картице са именом; надстолњаци од
папира;
налепнице
[канцеларијски
прибор];
наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; натписи од папира или
картона; неелектронски импринтери за кредитне
картице; неелектронски показивачи графикона;
несесери са прибором за писање; новине; новчанице;
ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за
отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за
канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски
прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за
прецртавање;
овлаживачи
врхова
прстију
[канцеларисјки прибор]; овлаживачи за лепљење
коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои
од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од
папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке
од дрвеног угља; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице;
омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
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кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за
документацију са фиокама [канцеларијски прибор];
стоне салвете од папира; стрипови; табаци од
рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање;
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за
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писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за
бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке
за писаће машине; траке за цигаре, за увијање
цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од
картона; убруси за лице од папира; убруси од
папира; угаони лењири за цртање; угаоници за
цртање; украсне папирне заставице; улазнице;
уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; умноживачи;
упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; фигурине направљене од кашираног
папира; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит]; хистолошки препарати за наставу;
хромолитографи; целулоидне фолије за цртане
филмове; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови з~
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [висока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
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административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
ЗИС / RS / IPO
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изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
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професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга задруге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
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управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говор не поште; услуге електронског билтена
(телекомуникационе услуге); услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми (причаонице) на
друштвеним мрежама.
42 ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде;
анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; вођење студија
техничког пројектовања; временска прогноза;
геодетско мерење; геолошка испитивања терена;
геолошка истраживања; геолошке експертизе;
грађевинско
пројектовање;
графички
дизајн;
графички
дизајн
промотивног
материјала;
дигитализација докумената [скенирање]; дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег
простора];
дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће;
дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; електронско надгледање података
о заштити личности ради откривања крађе
ЗИС / RS / IPO
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идентитета
путем
интернета;
електронско
похрањивање
података;
енергетска
ревизија;
засејавање облака; заштита од рачунарских вируса;
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; испитивање
нафтних извора; испитивање нафтних поља;
истраживања из области козметике; 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
нафте; истраживање у области заштите животне
средине; калибрација [мерење]; картографске услуге;
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
рачунарских 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 технолошка истраживања у вези са
мапирањем патената; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
одржавање рачунарског софтвера; откључавање
[декодирање] мобилних телефона; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници; платформа као услуга [PaaS]; 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 из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
ЗИС / RS / IPO
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развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; сервер хостинг; софтвер у виду сервиса
[SaaS]; стилизација [индустријски дизајн]; тестирање
исправности
возила;
тестирање
текстила;
технолошка истраживања; умножавање рачунарских
програма;
унутрашњи
дизајн;
урбанистичко
планирање; услуге дизајнирања паковања; услуге из
области хемије; услуге индустријског дизајна; услуге
истраживања у области нафтне, гасне и рударске
индустрије; услуге кодирања податка; услуге
научних лабораторија; услуге провере аутентичности
корисника технологијом за трансакције е-трговања;
утврђивање аутентичности уметничких дела;
хемијска испитивања; хемијске анализе; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; чување резервне
копије података ван мреже.
(210) Ж- 2021-2004
(220) 24.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.07
(591) тамно браон, светло браон, бела
(511) 30 флипс; производи од житарица; колачи;
посластице;сладоледи; чоколаде; кекс; бисквит;
вафел производи.
(210) Ж- 2021-2031
(220) 26.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 36419 16.09.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SATIN FUSE
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Ж
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-2032
(220) 26.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 36671 11.11.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

CAMEO FUSE
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
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уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-2033
(220) 26.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 36682 17.11.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FUCHSIA FUSE
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-2035
(220) 26.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 36672 11.11.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH

ЗИС / RS / IPO
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

IVORY FUSE
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-2037
(220) 26.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 36684 17.11.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA WHITE FUSE
(511) 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

ЗИС / RS / IPO

Ж
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-2052
(220) 29.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Бојан Краговић, Миријевско брдо 50e, 11060,
Београд, Палилула, RS
(540)

(531) 01.03.02; 01.03.15; 05.01.01; 05.01.16; 07.01.24;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.08
(591) Plava: kod boje #0bb7ff Zelena: kod boje #5cb037
Crna: kod boje #010005 Nijanse žute I narandžaste: Kod
boje od #fcb700 do #e85706
(511) 35
маркетинг; циљни маркетинг; услуге
рекламних агенција; индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања;
изнајмљивање огласног простора; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [pay per
click оглашавање].
36 изнајмљивање некретнина; услуге агенција за
изнајмљивање смештаја [станова].
43
услуге агенција за смештај [хотелски,
пансионски].
(210) Ж- 2021-2053
(220) 29.11.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Наташа Бодирожић, Мише Димитријевић 30,
21000, Нови Сад, RS
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Ж
(540)

(531) 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01
(511) 14 накит од жутог ћилибара; амајлије [накит];
сребрна жица [накит]; наруквице [накит]; брезлетне
[накит]; каишеви за ручне сатове; привесци за накит;
привесци [накит]; ситни украси [бижутерија];
брошеви [накит]; ланчићи [накит]; огрлице [накит];
шнале за кравате; накит од слоноваче; украси од
црног ћилибара; црни ћилибар, сиров или
полупрерађен; накит; медаљони [накит]; племенити
метали, непрерађени или полуобрађени; перле
[накит]; полудраго камење ничанска класификација;
платина [метал]; родијум; бижутерија; легуре од
племенитих метала; прстење [накит]; кутије од
племенитих метала; накит за шешире; минђуше;
накит за ципеле; дугмад за манжетне; игле [накит];
игле за кравату; беџеви од племенитих метала;
привесци за кључеве [прстенови за кључеве са
ситним украсима или украсним привесцима]; сребро,
сирово или полупрерађено; клоазоне накит; кутије за
накит; перле за израду накита; перлице за израду
накита; копче за накит; материјали за накит; торбице
за накит; кабошони ничанска класификација; алке од
племенитих метала за кључеве; кутије за излагање
накита; наруквице од везеног текстила [накит];
украси за алке [привеске] за кључеве; украси за
привеске за кључеве; бројанице, привесци за
кључеве са јо-јо ефектом увлачења; украсне игленакит за шешире.
18 женске ташне; ловачке торбе [ловачка опрема];
школске торбе; футроле [етуи] за визиткарте;
огрлице за животиње; кожне траке; кожни каишеви;
мараме преко рамена за ношење беба; торбе за алат
[празне]; торбе за храњење [зобнице]; руксаци;
ранчеви; молескин [имитација коже]; рамови за
ручне торбе; џепни новчаници; торбе за куповину;
ранчеви за планинарење; ранчеви за камповање;
торбе за плажу; ручне торбице; путне торбе ничанска
класификација; торбе [коверте, кесе] од коже за
паковање; путни комплети [кожна роба]; кофери;
кутије од коже или вештачке коже; футроле од коже
или вештачке коже; козметичке торбице, празне;
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кожни каишеви за рамена; кожне траке за ношење на
рамену; путне торбе за одећу; футроле за кључеве;
мрежасте торбе за куповину; мали кофери; спортске
торбе;
каишеви-ременици
за
ношење
беба,
новорођенчади; носиљке за бебе, торбе "кенгури"
ничанска класификација; футроле за кредитне картице
[новчаници]; кутије за визит карте; рандсел [јапанска
школска торба за леђа]; ознаке за пртљаг; ознаке за
путне торбе; етикете од коже; ручке за ношење кеса из
куповине; одећа за кућне љубимце; поводци за децу;
кожа у метражи; леђне носиљке за бебе.
24 простирке за кревете; прекривачи за кревете;
покривачи за душеке; навлаке [ланене]; прекривачи
за столове [који нису од папира]; прекривачи за
путовања [за покривање колена]; чаршави
[текстилни]; застори; заставе од текстила или
пластике; украсне заставице од текстила или
пластике; прекривачи за кревет од перја, паперја;
крпе за брисање стакла; рукавице за купање;
прекривачи
за
намештај
[непричвршћени];
постељина; пешкири од текстила; навлаке [за
душеке]; салвете од текстила; салвете од текстила,
стоне; марамице од текстила; јастучнице; завесе за
врата; пешкири за лице од текстила; подметачи од
текстила; стони подметачи за јело од текстила;
убруси за уклањање шминке; етикете од текстила;
стони подметачи од текстила; ћебад за кревете;
прекривачи за јастуке; пресвлаке за тоалетне даске;
подлоге од тканине за пресвлачење беба; ћебићи за
кућне љубимце; вреће за спавање за бебе; скафандер
за бебе; вреће за спавање; украсни креветски
чаршави; заштитна постељина за дечје креветце;
простирке за пикник.
25 одећа за мотоциклисте; папуче за купатило;
женске чарапе; беретке; радне блузе, одела; радни
комбинезон,
одело;
бое
[женски
крзнени
оковратници]; капе; чарапе и плетена трикотажа;
трегери; држачи панталона [трегери]; крагне [одећа];
грејачи за врат; шалови за врат женске поткошуље;
мушке боксерице; мале капе уз главу; боди [женско
рубље]; доњи веш; кабанице [одећа]; каишеви
[одећа]; шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери;
блузе, кошуље; јакна или кошуља од платна или
сержа за морнаре; кошуље кратких рукава; одећа;
шешири; крзно [одећа]; оковратници који се скидају;
комплети [одећа]; доњи веш за упијање зноја;
корсети; одела; готова, конфекцијска одећа; гаћице
за бебе [доњи веш]; штитници за уши [одећа];
кравате; камашне, доколенице; кратке панталоне
бермуде; панталоне; бициклистичка одећа; спољна
одећа; рукавице [одећа]; мараме, шалови; ешарпе као
одећа; плетена одећа [одећа]; раменице кошуља;
крзнени шалови; корсети [доњи веш]; појасеви и
стезници; прслуци; бретеле и нараменице за
панталоне; капути; водоотпорна одећа; грејачи ногу;
дресови [одећа]; сукње; опрема за бебе [одећа];
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спортске мајице, дресови ничанска класификација;
манжетне кошуља [одећа]; кецеље[одећа]; муфови
[одећа]; рукавице без прстију; папуче; пелерине;
дуги капути са крзненим оковратником; одећа за
плажу; обућа за плажу; џепови за одећу; пиџаме;
хаљине; гаће; грудњаци; огртачи, капути; мантили;
тоге; униформе; пуњене јакне [одећа]; јакне [одећа];
папирна одећа; велови [одећа]; капе за купање;
купаће гаће; одећа за купање; бадемантили;
портикле, које нису од папира; муфови за грејање
ногу, неелектрични; траке за главу [одећа];
виндјакне; подсукње; слипови [доњи веш]; неглижеи
[доњи веш]; боди [доњи веш]; бандана мараме; одећа
за гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од
коже; зарови, велови; костими за маскембале; сари;
мајице; капе за туширање; рибарски прслуци ;
појасеви за ношење новца [одећа]; џепне марамице;
маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа;
хеланке [панталоне]; хаљине на трегере; хаљине без
рукава; визири, штитници од сунца као покривала за
главу; дамски доњи веш; спортске трегер мајице;
кимона; портикле са рукавима, које нису од папира;
одећа која садржи супстанце за мршављење; везена
одећа; штитници штикли за обућу; покривала за
главу; рукавице са једним прстом; мараме за главу.
40 порубљивање одеће; шивење женске одеће;
моделирање крзна по наруџбини; кројачке услуге;
обрада текстила.
(210) Ж- 2021-2087
(220) 02.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Дејан Дражић , Шумадијска 24/45, 11080,
Београд, RS
(540)

ROCKFAM
(511) 16 свеске; школска опрема [свеске и прибор за
писање]; бележнице, нотеси; Т-лењири за цртање;
адресне матрице за машине за адресирање; алманаси;
амбалажа за флаше од папира или картона; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање папира [шредери] за канцеларијску
употребу; апарати и машине за умножавање
докумената; аритметичке таблице; архитектонски
модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки
узорци за употребу у микроскопији [наставни
материјал]; блокови [канцеларијски материјал];
блокови за цртање; бочице за мастило; брисачи за
налив пера; брисачи за табле за писање; бројеви
[штампарски]; бушилице за папир [зумба]; ваучери;
ваши [јапански папир]; ваљци за кућно фарбање;
ваљци за писаће машине; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; водене боје [сликарске];
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восак за калупе, који није за зубарску употребу;
восак за печаћење; воштани папир; вреће за
микроталасно кување; вреће за ђубре [од папира или
пластике]; врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање; географске мапе; глина од
полимера за моделирање; глобуси; глутен [лепак] за
папир или употребу у домаћинству; гравуре;
графитне мине за оловке; графичке репродукције;
графички отисци; грбови [папирни печати];
гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумиране
траке за лепљење папира; гумице [еластичне траке]
за канцеларије; гумице за брисање; дијаграми;
дописнице за најаву посебних догађаја; дописнице,
разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке;
држачи оловака; држачи печата; држачи списа,
докумената
[канцеларијски
прибор];
држачи
страница књига; електрокардиографски папир;
етикете од папира или картона; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
заставе од папира; заштитне корице за књиге; игле за
копирање за цртачке сврхе; игле за урезивање, за
линорез и дуборез; индекс регистри; индексне карте
[канцеларијске]; индиго папир за умножаваче;
индијско мастило; инструменти за гравирање;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
калеми за траке са мастилом; испуна од папира или
картона; календари; калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]; канцеларијске машине за
печаћење; канцеларијске машине за затварање
коверата; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; карбон папир; карте; картон;
картонске кутије за шешире; каталози; каширани
папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за
галванопластику; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
копче за навлаке за картице са именом
[канцеларијски прибор]; композери за слагање;
конусне папирне кесе; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор];
корице
[канцеларијски
материјал];
штитници за прсте за канцеларијску употребу;
штитници за брисање; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампарски
бројеви и слова; штампарски бланкети, који нису од
текстила; штампарске реглете; штампарска слова;
штампани роковници; штампани материјал [вискока
штампа]; штампане ствари; штампане публикације;
штампане музичке партитуре; штамбиљи; шнитови
за шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; школске табле; шестари за цртање;
шаблони, матрице за умножавање; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони [од папира];
чешљеви за урезивање код сликаних дела; четкице за
сликаре; четкице за писање; честитке, разгледнице;

65

Ж
челична слова [клишеи]; челична пера; цртежи,
скице; цртежи који се копирају на подлогу;
целулоидне
фолије
за
цртане
филмове;
хромолитографи; хистолошки препарати за наставу;
хигијенски папир; хефталице [канцеларијски
реквизит];
хектографи;
француски
лењири
кривуљари; фотографије [штампане]; фото-гравуре;
формулари
[штампани];
фолије,
слајдови
[канцеларијски материјал]; фолије од папира или
пластике за одржавање влаге за паковање хране];
фолије за прецртавање; филтер папир; фигурине
направљене од кашираног папира; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; уређаји за мерење поштанских услуга за
канцеларијску употребу; упијајуће фолије од папира
или пластике за паковање хране; упијајућа хартија;
умноживачи; улазнице; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; украсне
папирне заставице; угаоници за цртање; угаони
лењири за цртање; убруси од папира; убруси за лице
од папира; тубе од картона; транспаренти [банери]
од папира; траке за цигаре, за увијање цигарета;
траке за писаће машине; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за бар кодове; таблице за
писање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске];
табле за цртање; табаци од рецикловане целулозе за
умотавање; стрипови; стоне салвете од папира; стоне
полице за документацију са фиокама [канцеларијски
прибор]; столњаци од папира; стеатит [креда за
кројаче]; сталци за посуде за штампарска слова;
средства за лепљење за папире или употребу у
домаћинству; сребрни папир; спојени рамови
[штампарски]; спајалице за новац; спајалице
[канцеларијски прибор]; спајалице; слова на писаћим
машинама, на тастатури; слике, урамљене или
неурамљене; слике; сликарско платно; сликарске
четкице; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу
у
домаћинству;
секачи
папира
[канцеларијски
прибор];
светлећи
папир;
самолепљиве траке за папир или употребу у
домаћуинству; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; регистратори са
прстеновима; проспекти; производи за брисање;
пробадачи [канцеларијски материјал]; притискачи за
папир; приручници; прибор за ручно лепљење
налепница; прекривачи столова од папира;
поштански жигови; поштанске марке; посудице за
боје; посуде за сортирање и бројање новца; посуде за
писма; посуде за водене боје за уметнике; постоља за
фотографије; постоља за печате; постоља за пера и
оловке; постоља за мастило; постери; портрети;
портикле са рукавима, папирне; портикле од папира;
подупирачи за књиге; подупирач за руке за сликаре;
подметачи од папира; подметачи за чаше од папира;
подметачи за сто од папира; подметачи за пивске
чаше; подлоге за писање; плочице са хватаљком за
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листове папира; плочице за печаћење; плоче за
матрице; пластичне фолије за омотавање; плоче за
гравуру; пластичне кесе за одлагање животињског
измета; пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање; пластична танка растегљива фолија
за обавијање палета; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластика за моделирање;
планови, пројекти; плакати од папира или картона;
писаће машине [електричне и неелектричне];
писаљке за таблице; печати са адресом; печати;
перфориране картице за разбоје; периодичне
публикације; пергамент; пера од злата; пера за туш;
пера; пелир папир за копије [канцеларијски
материјал]; паус папир; пастелне бојице [креде у
боји]; паста за моделирање; папирни филтери за
кафу; папирни подметачи за стоматолошке тацне;
папирне траке, које нису позамантерија и украси за
косу; папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне облоге
за фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне
машне, које нису позамантерија и украси за косу;
папирне марамице за уклањање шминке; папирне
кутије за крем; папирне копче; папирне кесе за
стерилизацију медицинских инструмената; папирне
или картонске кутије; папир од пулпе, дрвене масе;
папир од пиринча*; папир за сликање и калиграфију;
папир за радиограме; папир за писање; папир за
паковање; папир за машине за снимање; папир за
лекарске столове за прегледе; папир за копирање;
пантографи [справе за прецртавање]; папир;
памфлети; палете за сликаре; омоти за чековне
књижице; омоти за саксије од папира; оловке са
графитном мином [техничке оловке]; омотачи за
флаше од картона или папира; оловке од дрвеног
угља; оловке за цртање; оловке; олеографи; ознаке за
поврат пртљага од папира; огласни панои од папира
или картона; овлаживачи за лепљење коверти
[канцеларијски реквизити]; овлаживачи врхова
прстију [канцеларисјки прибор]; обрасци за
прецртавање; обележивачи за књиге; носачи
лепљивих трака [канцеларијски прибор]; ножеви за
стругање [брисање] за канцеларије; ножеви за папир
[за отварање писама]; ногаре за сликаре [штафелаји];
новчанице; новине; несесери са прибором за писање;
неелектронски показивачи графикона; неелектронски
импринтери за кредитне картице; натписи од папира
или картона; корице за пасоше; кошуљице за списе;
креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање;
кројеви и образци за копирање; кројачка креда;
куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије
за печате; кутије за оловке; кутије са бојама
[школски материјал]; књиге; књиге за бојење; књиге
са песмама или нотама; књиговезачка платна;
књиговезачке корице; књиговезачки конопци;
књиговезачки апарати и машине [канцеларијска
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
опрема]; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепкови за канцеларијску или
употребу у домаћинству; лепљиве врпце за папир
или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир
или употребу у домаћинству; летци, флајери; лењири
за цртање; листови папира [канцеларијски];
литографије; литографска креда; литографска
уметничка дела; литографски камен; магазини
[периодични]; манжетне за држање прибора за
писање; марамице од папира; марамице од папира за
чишћење; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјали за моделирање;
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за писање; материјали за филтрирање од
папира; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за биговање папира [канцеларијскa опрема];
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске; метални врх за индексне карте;
моделарска глина; музичке честитке, разгледнице;
мустре [шеме за вез]; навлаке за картице са именом;
надстолњаци од папира; налепнице [канцеларијски
прибор];
налив
пера
и
хемијске
оловке
[канцеларијски прибор]; наливпера; шљокице за
канцеларијску употребу; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; јо јо држачи картица са именом
[канцеларијски
прибор].
25 бициклистичка одећа; везена одећа; велови
[одећа]; водоотпорна одећа; габардени [одећа];
готова, конфекцијска одећа; гумирана одећа за
скијање на води; дресови [одећа]; ешарпе као одећа;
кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; кецеље[одећа];
комплети [одећа]; крагне [одећа]; крзно [одећа];
манжетне кошуља [одећа]; муфови [одећа];
наручници, свештеничка одећа; одећа; одећа за
гимнастику; одећа за купање; одећа за мотоциклисте;
одећа за плажу; одећа која садржи супстанце за
мршављење; одећа од имитације коже; одећа од
коже; одећа од латекса; одећа са лед светлом; опрема
за бебе [одећа]; папирна одећа; папирни шешири
[одећа]; плетена одећа [одећа]; пончо, одећа;
појасеви за ношење новца [одећа]; пуњене јакне
[одећа]; рукавице [одећа]; саронг, одећа; спољна
одећа; траке за главу [одећа]; штитници за уши
[одећа]; јакне [одећа]; обућа*; обућа за плажу;
дрвена
обућа,
кломпе.
28
плишане играчке; плишане играчке са
прикаченим N8427ћебенцетом; чигре [играчке];
фигуре играчке; управљачи за играчке; трицикли за
децу [играчке]; скутери [играчке]; тобогани
[играчке]; роботи играчке; пуњене играчке; преносне
игре и играчке са телекомуникационим функцијама;
пиштољи играчке; медведићи играчке; маске
[играчке]; макете играчке; летећи дискови [играчке];
ЗИС / RS / IPO
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макете [играчке]; коцке [играчке]; каписле за
пиштоље [играчке]; играчке*; играчке новитети за
збијање шала; играчке новитети за забаве; играчке на
надувавање за базене; играчке имитација козметике;
играчке за кућне љубимце; играчке возила на
даљинско управљање; играчке висеће вртешке;
звечке [играчке]; дувалице за прављење мехура од
сапунице [играчке]; дронови [играчке]; детонирајуће
каписле [играчке]; возила играчке; ваздушни
пиштољи
играчке;
анти-стрес
играчке.
45 услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-2090
(220) 03.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.06; 07.01.09; 08.01.25; 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, окер, жута, смеђа.
(511) 30
слани штапићи, грицкалице на бази
житарица.
(210) Ж- 2021-2091
(220) 03.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 07.01.09; 08.01.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, бордо, розе, окер.
(511) 30
слани штапићи, грицкалице на бази
житарица.
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(210) Ж- 2021-2107
(220) 06.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Сузана Обрадовић, Венизелосова 50, 11000,
Београд , RS
(540)

(531) 24.15.03; 24.15.05; 24.15.13; 26.05.04; 26.05.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, жута, минт зелена
(511) 16 постери; бележнице; нотеси; албуми; слике;
штампани материјал [вискока штампа]; слике,
урамљене или неурамљене; оловке; новине;
периодичне публикације; подметачи за пивске чаше;
свеске; књиге; кутије за оловке; фотографије
[штампане]; цртежи; скице; штампани роковници;
штампане ствари; штампане публикације; књижице;
магазини [периодични]; обележивачи за књиге;
подметачи за чаше од папира; вреће за ђубре [од
папира или пластике]; подметачи од папира;
несесери са прибором за писање; билтени; држачи
страница књига; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; књиге за бојење.
35 помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима; рекламирање преко плаката; услуге
агенција за пружање пословних информација;
анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција
рекламног
материјала;
услуге
агенција
за
запошљавање; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; помоћ у пословном или индустријском
управљању; ажурирање огласних материјала;
стручне услуге о пословној ефикасности; услуге
продаје путем лицитације; истраживање тржишта;
пословне
процене;
пословна
испитивања;
изнајмљивање огласних материјала; консултације у
вези са пословним организовањем; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање;
рекламирање на радију; пословна истраживања;
услуге односа са јавношћу; рекламирање преко
телевизије;
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске услуге]; уређивање излога; услуге
рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
економске
прогнозе;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
пружање
пословних
информација;
испитивање јавног мњења; припрема платних листи;
проналажење особља; изнајмљивање огласног
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простора; промоција продаје за друге; секретарске
услуге; обрада текста; услуге претплате на новине за
друге; рекламирање слањем наруџбеница; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
системација информација у компјутерским базама
података; организовање сајмова; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; услуге
праћења штампе; услуге поређења цена; презентација
производа путем средстава комуникације; у сврху
продаје на мало; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; административна обрада наруџбеница за
куповину; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; услуге подуговарања;
аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; писање
рекламних текстова; прикупљање статистичких
података; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; тражење спонзорства; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; производња
рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за
интернет странице; оглашавање плаћањем по клику
[pay per click оглашавање]; услуге посредовања у
трговини; пословно управљање за независне пружаоце
услуга; преговарање и закључивање; пословних
трансакција за трећа лица; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; пружање
пословних информација путем интернет странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања; писање текстова за рекламне
намене; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; услуге пословног посредовања које се
односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; консултације о стратегији;
комуникације у односима са јавношћу; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; преговарање
о пословним уговорима за друге; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг; привремено пословно
управљање; оглашавање на отвореном; маркетинг у
оквиру издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге
корпоративне
комуникације;
услуге
комерцијалног лобирања; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе.
ЗИС / RS / IPO
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38 слање порука; услуге новинских агенција; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге телеконференција;
омогућавање приступа рачунарским базама података;
пренос дигиталних датотека; бежично емитовање; услуге
видеоконференција; пружање услуга онлајн форума;
стриминг [проток] података; пренос подкаст садржаја.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
образовне услуге; издавање књига; продукција радио
и телевизијских програма; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
извођење представа уживо;, припрема и вођење
семинара;, организовање и вођење радионица
[обука]; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе;
онлајн издавање електронских књига и часописа;,
електронско издаваштво; фотографске репортаже;,
фотографисање; услуге репортерског извештавања;
писање сценарија.
42 услуге индустријског дизајна; услуге дизајнирања
паковања; рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; графички
дизајн; истраживање и развој нових производа за друге;
стилизација
[индустријски
дизајн];
одржавање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; израда и одржавање
веб страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова];
инсталирање
рачунарског
софтвера;
саветовање у области рачунарског софтвера;
саветовање у вези са штедњом енергије; истраживање у
области заштите животне средине; пружање научних
информација; савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; саветовање о изради веб
сајтова; саветовање у вези информационих технологија;
научна истраживања; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб-сајта; услуге информационих технологија које се
пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; унутрашњи дизајн;
развој рачунарских платформи; дизајнирање визит
карти; графички дизајн промотивног материјала.

(210) Ж- 2021-2147
(220) 10.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Wenzhou Gude Industry and Trade Co., Ltd. ,
Room 301, Floor 3, Building 11, Rainbow Smart
Venture Park, No. 511-731, Rainbow Avenue, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang Province, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 26.11.01; 26.11.06; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.11
(511) 25 блузе, кошуље; одећа; капе; шешири; обућа;
опрема за бебе [одећа]; доњи веш; спољна одећа;
панталоне; џемпери; чарапе и плетена трикотажа.
28 карте за игру; шах; карте-сличице које се
размењују, за игру; бинго картице; игре на табли;
лопте за игру; стреличарски прибор; машине за
физичке
вежбе;
апарати
за
игре.
34 електронске цигарете; усници за цигарете; луле;
секачи за цигаре; кутије за цигаре; муштикле;
упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; блокови
папира за цигарете; папир за цигарете.
(210) Ж- 2021-2175
(220) 13.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Василије Станковић, Булевар Арсенија
Чарнојевића 128/3/23, 11000, Београд, RS
(740) Милош Митић, адвокат, Владимира Поповића
8а, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-2108
(220) 06.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MERKANO
(511) 5
фармацеутски
хипертензије.

ЗИС / RS / IPO

препарати за

лечење

(531) 02.01.13; 02.03.01; 02.03.04; 24.09.03; 25.01.15;
25.07.21; 27.05.01; 27.05.17
(591) зелена, сива, светло плава, браон и црна .
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(511) 9 достава хране; превоз и испорука пића;
пружање услуга наручивања хране путем интернета
са
информацијама
о
испоруци
хране.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
припремања и паковања хране и пића за одношење и
достављање.
(210) Ж- 2021-2192
(220) 21.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) CANSINO BIOLOGICS INC., 401-420, 4/F,
Biomedical Park of West Zone, 185 South Avenue,
TEDA West District, Tianjin, CN
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

за регулацију раста биљака, биолошки препарати за
регулацију раста биљака; хемијски препарати за
обраду семена, биолошка средства за обраду семена,
помоћна средства [ађуванти] осим за медицинску
или ветеринарску употребу, ђубрива, стајска
ђубрива.
5
препарати за уништавање штеточина,
инсектициди, фунгициди, хербициди, нематициди.
(210) Ж- 2021-2196
(220) 21.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SHUFFLEX
(531) 24.17.02; 24.17.21; 24.17.25; 26.11.02; 26.11.12;
26.11.13; 27.05.01
(511) 5 лекови за људску употребу; биолошки
препарати за употребу у медицини; фармацеутски
препарати; вакцине.
(210) Ж- 2021-2193
(220) 21.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) International Flavors & Fragrances Inc., 521
West 57th Street, New York, New York 10019, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

SHARP-PS
(511) 5
исхрани.

дијететски и нутриционистички додаци

(210) Ж- 2021-2194
(220) 21.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Rosentalstrasse 67 , 4058 Basel , CH
(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

ROSTRUM
(511) 1 хемикалије за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; биолошка средства за
употребу у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; биостимулатори за биљке, препарати за
јачање биљака, хемијски препарати за контролисање
стреса у биљкама; биолошки препарати за
контролисање стреса у биљкама; хемијски препарати
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(511) 1 хемикалије за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; биолошка средства за
употребу у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; биостимулатори за биљке, препарати за
јачање биљака, хемијски препарати за контролисање
стреса у биљкама; биолошки препарати за
контролисање стреса у биљкама; хемијски препарати
за регулацију раста биљака, биолошки препарати за
регулацију раста биљака; хемијски препарати за
обраду семена, биолошка средства за обраду семена,
помоћна средства [ађуванти] осим за медицинску
или ветеринарску употребу, ђубрива, стајска
ђубрива.
5
препарати за уништавање штеточина,
инсектициди, фунгициди, хербициди, нематициди.
(210) Ж- 2021-2197
(220) 21.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS,
ASO1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cadde, 06935,
Ankara , TR
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

XSOLAIR
(511) 9 трафостаница за дистрибуцију електричне
енергије,
укључујући
расклопна
построења,
прекидач
струјног
кола,
инвенторе
и
трансформаторе.
(210) Ж- 2021-2204
(220) 22.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL,
S.A. Unipersonal, Alcalá, 498, planta 2,
28027 Madrid , ES
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.02; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, зелена, црна, бела
(511) 1 хемикалије за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству, ђубрива и стајска
ђубрива за земљу.
(210) Ж- 2021-2213
(220) 22.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.,
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 24.11.25; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, бела
(511) 12
моторни аутомобили; моторцикли;
електрични
трицикли;
електрична
возила;
моторизовани трицикли; бензински мотори за
копнена возила; дизел мотори за копнена возила;
мотори за копнена возила; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама.
(210) Ж- 2021-2220
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) RADIONICA SNOVA d.o.o., Вајара Живојина
Лукића 2, 11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Јован М. Рајковић , Марка
Орешковића 6, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 01.01.04; 01.01.09; 05.03.13; 14.05.21; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.17
(511) 9 апарати за емитовање, снимање, пренос или
репродукцију звука, података или слике; апарати за
обраду текста; апарати за пренос сигнала; апарати и
инструменти за наставу и обуку; апарати и
инструменти за цртање који су прилагођени за
употребу на рачунарима; апликацијски софтвер и за
паметне телефоне; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; апликацијски
софтвер;
аудио
књиге;
аудио-траке;
видео
дигитализатори; видео дискови са снимљеним
анимираним филмовима; видео записи који се могу
преузети; видео записи са музичким садржајем који
се могу преузети; видео и звучне датотеке које се
могу преузети; видео снимци; видео-траке; видео
траке и видео дискови са снимљеном анимацијом;
видео касете са снимљеним анимираним филмовима;
видео записи музичког садржаја; вишеслојне
штампане рачунарске разводне плоче; графички
елементи за мобилне телефоне који се могу преузети
са интернета; графички таблети; датотеке слика које
се могу преузимати; дигитална музика која се може
преузети;
дигиталне
аудио-траке;
дигиталне
бележнице; дигиталне књиге које се могу преузети;
дигитални видео снимачи; дигитални процесори
гласовних сигнала; дигитални процесори звука;
дигитални процесори сигнала; дигитални уређаји за
репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за
репродукцију звучног записа; дигитални читачи
књига; електрични апарати за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; електронске базе
података снимљене на рачунарским медијима;
електронске публикације [које се могу преузети] из
база података или са интернета; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске публикације које су снимљене на
рачунарским медијима; електронске публикације у
форми магазина које се могу преузети; електронски
апарати за бежични пријем, складиштење и пренос
пoдaтaкa
и
порука;
електронски
речници;
електронски уређаји за обраду података; електронски
уређаји за обраду слике; електронски уређаји за
приказивање резултата; звуци звона и графике за
мобилне телефоне који се могу преузети; звуци звона
за телефоне који се могу преузети; звучни записи;
звучни и видео снимци; звучни процесори;
интерактивни DVD-дискови; интерактивни забавни
софтвер за играње видео игара који се може
преузети; интерактивни забавни софтвер за играње
рачунарских игара који се може преузети;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни компакт-дискови и СD-RОМ-дискови;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
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рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
кациге за виртуелну стварност; књиге снимљене на
диску; књиге снимљене на траци; медији за
дигитално снимање; музичке датотеке, фајлови, које
се могу преузимати; музички звучни записи који се
могу преузети; образовни рачунарски софтвер;
образовни софтвер за децу; оперативни рачунарски
програми, снимљени; опрема за репродукцију звука;
опрема за обраду текста; опрема за снимање звука;
оптички дискови; оптички компакт дискови [CDrom]; оптички уређаји за визуелно приказивање и
снимање; оптички читачи слова, симбола; подаци
који су снимљени и који се могу преузети,
рачунарски софтвер, празни носачи података за
дигитално или аналогно снимање и складиштење;
помоћни рачунарски програми који се могу
преузети; портабл уређаји за репродукцију музике;
претходно снимљене USB флеш меморије;
претходно снимљене меморијске картице; програми
за електронске игре; програми видео игара; програми
за интерактивне видео игре; програми за игрице за
машине са видео игрицама на жетоне; програми за
рачунарске игре; програми за рачунарске игре који
се могу преузети; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређај а; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко интернета; програми за
рачунарске игре који се могу преузети са глобалне
рачунарске мреже; програми снимљени на
електронским колима за апарате за забаву са
екранима од течних кристала; производи из
категорије рачунарског софтвера; пројектори за
индустрију
забаве;
рачунарске
софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски
програм за електронско издаваштво; рачунарски
програми за обраду дигиталних музичких датотека;
рачунарски
програми
за
обраду
података;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер за аркадне апарате и игре; рачунарски
софтвери за видео и рачунарске игрице; рачунарски
софтвер из категорије видео игара; рачунарски
софтвер из категорије видео игара и приручници у
електронском формату који се продају као целина;
снимљени програми за рачунарске игре; софтвер за
видео игре; софтвер за виртуелну реалност; софтвер
за електронске игре; софтвер за електронске игре за
бежичне уређај е; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за
ручне електронске уређаје; софтвер за игре
виртуелне реалности; софтвер за обраду слика,
графика и текстова; софтвер и за паметне телефоне;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; унапред
снимљене видео траке; унапред снимљени СD-И72
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дискови [интерактивни компакт дискови]; унапред
снимљени СD-RОМ-ови; унапред снимљени ДВДдискови; унапред снимљени видео садржаји.
16 часописи [публикације]; часописи са општим
садржајем; честитке, разгледнице; честитке на
преклоп са тродимензионалним сликама; честитке за
специјалне прилике; честитке за празнике; честитке
за годишњицу; штампане књиге; штампане књиге са
нотама; штампане књиге у области музичког
образовања; интерактивне едукативне књиге за децу;
информативне књиге; књиге; књиге за децу; књиге за
децу са аудио компонентама; књиге за поклон; књиге
на преклоп са тродимензионалним сликама; књиге
активности; књиге активности са налепницама;
књиге за бојење; књиге рецепата; књиге са песмама
или нотама; књиге са причама; персонализоване
књиге; књиге и публикације штампане на захтев;
књиге и публикације штампане на захтев где купац, а
не издавач, диктира цео или део садржаја; књиге и
публикације штампане на захтев где купац
прилагођава садржај; дечије радне свеске;
налепнице; екс либрис налепнице; албуми;
белетристичке
књиге;
школске
бележнице;
бележнице; бележнице за писање; бележнице за
скицираље; билтени; билтени [штампани материјал];
божићне честитке; брошуре; цртежи, скице;
фигурице направљене од папира; фигурине
направљене од кашираног папира; фломастери;
фотографије [штампане]; не белетристичке књиге;
обележивачи за књиге; обележивачи за књиге, не од
племенитих метала; образовне књиге; глина за
моделирање за децу; моделарска глина; штампане
приче у илустрованом облику; илустровани романи;
илустроване зидне мапе за образовне потребе;
илустрован и нотеси; картон у бој и [обојени картон];
календари; картон за паковање; картонске кутије;
картонске кутије за паковање; картонске кутије за
поклоне; картонске кутије за поклоне за забаве;
каталози; корице књига; кутије од картона за
паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; вискозни папир за умотавање, украсни
папир; металик папир за умотавање поклона;
обрађени папир за умотавање цвећа и цветних
аранжмана; папир за умотавање и паковање; папир за
умотавање поклона; маркери за документа [маркери
за обележавање]; папирне налепнице за отпремање;
прибор за ручно лепљење налепница; етикете од
папира или картона; изложбене кутије од папира или
картона; натписи од папира или картона; оловке;
омоти за папир; омоти [канцеларијски материјал];
пастелне бојице; папирни плакати; плакати од
папира или картона; роковници; картонске или
папирне кутије за поклоне за забаве; картонске или
папирне кутије за поклоне; пластични омоти за
поклоне; украсни папир за поклоне са божићним
мотивима; постери; позивнице; празне бележнице;
ЗИС / RS / IPO
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празне или делимично исписане папирне етикете;
празне или делимично исписане разгледнице;
празне картице; празне картице за белешке; празни
дневници; празни обрасци; рођенданске честитке;
рођендански споменари; сликовнице; слова и
бројеви израђени од папира; слова и бројеви са
лепљивом полеђином
(канцеларијски прибор);
споменари за бебе; стрипови; стрипови [штампани
материјал]; штампане честитке са похрањеним
електронским информацијама; штампани амблеми;
штампани билтени; штампани визуелни прикази;
штампани водичи; штампани дијаграми; штампани
календари; штампани материјал [висока штампа];
штампани материјали за обуку; штампани
материјали за подучавање; штампани материјали у
виду обојених узорака; штампани папирни
канцеларијски материјал; штампани памфлети;
штампане картице с рецептима; штампане картице;
штампане књижице; штампане лекције; штампане
позивнице; штампане позивнице од картона;
штампане позивнице од папира; уџбеници;
уметничка дела од картона; уметничка дела од
папира; уметничка дела од папира или картона;
литографска уметничка дела; зидни календари.
28 акционе играчке; акционе фигурице играчке;
акционе играчке на батерије; акционе играчке за
дечије креветиће; алатке играчке; апарати за аркадне
видео игре; апарати за видео игре; апарати са видео
играма који се прикључују на телевизор;
електронски едукативни апарати за игрице за децу;
самостални апарати за видео игре; апарати за игре;
апарати за игре на срећу; апарати за игре осим оних
који су прилагођени за употребу са спољашњим
екраном за приказ или монитором; апарати за игре
прилагођен и за употребу са спољашњим екраном
или монитором; играчке аутићи; подлоге за игре
аутићима [играчке]; аутомобили играчке за децу на
вучење; аутомобили играчке са радио управљањем;
играчке аутомобили на даљинско управљање; дечији
аутомобили; играчке тркачки аутомобили на
даљинско управљање; кутије за аутомобиле играчке;
машине за забаву, аутоматске и које се покрећу
кованицама; играчке авиони; играчке авиони на
даљинско управљање; балони [за журке]; балон и за
игру; летелице ¬играчке; летећи дискови [играчке];
макете летелица; радио-контролисани бродови
играчке; бродови - играчке; играчке бродови на
даљинско управљање; макете бродова; играчке за
децу; друштвене игре; дрвене играчке; играчке
коцке; играчке коцке за слагање; игре коцкицама;
уређај и за електронске игрице прилагођене за
коришћење са екстерним екранима или мониторима;
електронске играчке; опрема за електронске игре
које нису прилагођене за коришћење уз екстерни
екран или монитор; ручне електронске игрице; ручне
електронске игрице прилагођене коришћењу само са
ЗИС / RS / IPO

Ж
телевизијским пријемницима; ручне јединице за
електронске игре прилагођене за коришћење са
екстерним екраном или монитором; електричне
акционе играчке; игре, играчке и предмети за игру;
игре и играчке; карте за игру; карте-сличице које се
размењују, за игру; играчке хеликоптери на даљинско
управљање; одевни предмети за играчке; комплети
алатки играчака; рачунарске игрице на батерије са LCD
екранима; мекане играчке; образовне играчке за бебе;
образовне играчке; играчке за бебе; играчке за каду;
играчке предвиђене да буду закачене за колевку;
играчке на надувавање за купање у кади; играчке за
развој новорођенчади; дувалице за прављење мехура од
сапунице [играчке]; подлоге за игре играчкама за
новорођенчад [играчке]; играчке за састављање; ручне,
неелектричне игре вештине; машине са играма за
забаву; опрема за забаву за играонице; коцкице;
комплети играчака за градњу; лопте за игру; лутке;
лутке за игру; лутке бебе; лутке за прсте; лутке за руку;
лутке које говоре; игре памћења; опрема за играње
игара на отвореном; папирнати поклони за забаве;
плишане играчке; душеци или подлоге на надувавање,
за рекреацију; пазле; електронске ручне јединице за
игрице; ручне електронске видео игрице; ручне играчке
конзоле; ручни уређаји за видео игрице; сетови за игре
луткама; сетови за игру акционим фигурама; слагалице;
слагалице у облику коцке; декорације и украси за
новогодишње јелке, осим посластица и електричне
расвете за новогодишњу јелку; дечије звечке са
прстеновима за правилно ницање зуба; звечке за бебе;
звечке [играчке].
41
електронске издавачке услуге; електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; електронско издаваштво; забава у виду
анимираних и телевизијских серија са акцијом
уживо; забава у виду вожње у забавном парку; забава
у виду извођења уживо аудио и визуелних дела;
забава у виду извођења уживо аудио и визуелних
дела, музичких, мешовитих, информативних и
комичарских дела; забава у виду представа у
забавним парковима; забава у виду сценских
приредби и кабареа; забава у виду текућих
телевизијских програма; забава у виду телевизијског
програма из области комедије који се емитује уживо;
забава у виду телевизијског програма различитог
садржаја који се емитује уживо; издавање аудио
књига; издавање билтена; издавање брошура;
издавање годишњака; издавање докумената у
области образовања, науке, јавног права и
друштвених питања; издавање електронских књига и
онлајн
периодичних
часописа;
издавање
електронских књига и онлајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
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Ж
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа; издавање информативних листова; издавање
и уређивање књига; издавање и уређивање књига,
новина и периодичних часописа; издавање и уређивање
књига, новина и часописа; издавање и уређивање
магазина; издавање и уређивање новина; издавање и
уређивање периодичних издања; издавање и уређивање
штампаног материјала; издавање и уређивање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање и уређивање штампаног материјала,
књига, новина и периодичних часописа, осим за
рекламне потребе; издавање календара; издавање
каталога; издавање књига и магазина; издавање књига и
часописа; издавање књига, магазина, годишњака и
журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига, часописа
и других текстова, осим рекламних текстова; издавање
књига, часописа и новина на интернету; издавање и
уређивање књига, сликовница, публикација, штампаног
материјала и текстова где купац у целости или
делимично диктира садржај, креира ликове, њихова
имена и графичко уређење; издавање мултимедијалног
материјала онлајн; издавање образовних материјала;
издавање периодичних часописа и књига у
електронском формату; издавање периодичних
часописа, каталога и проспеката; издавање приручника;
издавање приручника за образовање и оспособљавање;
издавање приручника за обуку; издавање проспеката;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање текста песама у облику књиге;
издавање текста песама у форми партитуре; издавање
текстова и слика, и у електронском формату, осим за
рекламне потребе; издавање текстова, осим рекламних
текстова; издавање уредничког садржаја за странице
којима се приступа путем глобалне рачунарске мреже;
издавање уџбеника; издавање штампаног материјала;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; издавачке услуге; издавачке услуге за
дигиталну видео, аудио и мултимедијалну забаву;
изнајмљивање аудио и видео записа; изнајмљивање
аудио касета за потребе учење језика; изнајмљивање
аудио снимака; изнајмљивање видео апарата за играње;
изнајмљивање видео касета за учење језика;
изнајмљивање књига и других публикација;
изнајмљивање компјутерских игара; изнајмљивање
магнетних трака са снимљеним сликама; изнајмљивање
материјала за обуку; изнајмљивање машина за играње
видео игара; изнајмљивање наставног материјала и
опреме;
изнајмљивање
новина
и
часописа;
изнајмљивање носача снимљених података у забавне
сврхе; изнајмљивање образовних и материјала за обуку;
изнајмљивање опреме за играње; информације које се
односе на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података или
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глобалне комуникацијске мреже; информације које се
односе на образовање и забаву; консултантске услуге
које се односе на обуку, усавршавање и образовање;
консултантске услуге у области забаве; консултантске
услуге у вези са уређивањем; монтажа видео снимака;
монтажа аудио снимака; мултимедијално издавање
дневника; мултимедијално издавање електронских
издања; мултимедијално издавање књига, магазина,
дневника и електронских издања; мултимедијално
издавање магазина, часописа и новина; мултимедијално
издавање штампаног материјала; онлајн електронско
издавање књига и периодичне штампе; онлајн издавање
електронских књига и часописа; онлајн издавање
електронских магазина; онлајн издавање електронских
новина; онлајн издавање часописа или дневника
[услуге веблога]; онлајн пружање услуга игрица
виртуелне стварности путем рачунарске мреже; онлајн
публикације електронских књига; онлајн услуге забаве;
организовање забавних догађаја уживо; организовање
забавних приредби; организовање забавних наступа;
организовање
и
вођење
радионица
[обука];
организовање игара и такмичења путем интернета;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и реализација колоквијума,
конференција, конгреса, семинара, симпозијума
радионица за обуку; организовање костимираних
забавних догађаја; организовање представа, свечаности
[услуге импресарија]; организовање, представљање и
продукција емисија и наступа уживо; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; организовање
такмичења [образовних или забавних]; организовање
уметничких изложби у културне или образовне сврхе;
организовање филмских догађаја, музичких догађаја,
културних и спортских догађаја и забавних догађаја
уживо; писање песама; писање сценарија; планирање
забава [забава]; представљање аудио и визуелних
записа; приказивање и изнајмљивање снимака звука и
слике; продукција аудио забаве; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
продукција
и
дистрибуција
кинематографских
филмова; продукција и дистрибуција телевизијских
програма; производња аудио и видео записа;
производња аудио садржаја који су доступни за даље
преузимање; производња видео садржаја који се могу
преузети са интернета; производња и изнајмљивање
образовног материјала и материјала за подучавање;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети са глобалне рачунарске мреже или путем
интернета; пружање забаве путем телевизије, радија,
биоскопа, кабловске телевизије, сателитске телевизије
и интернета; пружање мултимедијских забавних
програма путем телевизије, широкопојасних, бежичних
и онлајн услуга; пружање услуга аутомата за аркадне
игрице; пружање услуга онлајн забаве у виду забавних
ЗИС / RS / IPO
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игара; пружање услуга онлајн компјутерских игара;
пружање услуга онлајн стрипова, који се не могу
преузети; пружање услуга у области забаве и разоноде;
снимање,
продукција
и
дистрибуција
кинематографских, видео и аудио снимака, радио и
телевизијских програма; уређивање писаних текстова;
уређивање текста пред штампање; услуге графичке
обраде, осим у рекламне сврхе; услуге електронских
игара путем интернета или друге комуникацијске
мреже; услуге забавних паркова; услуге игара које се
пружају
комуникацијом
помоћу
рачунарских
терминала или мобилних телефона; услуге разоноде.

Ж
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
35 малопродаја, велепродаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара
(210) Ж- 2021-2225
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(210) Ж- 2021-2223
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

TEOVLI
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску намену;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинску или ветеринарску употребу, храна за
бебе; дијететски суплементи за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти;
препарати за уништавање штеточина; фунгициди,
хербициди.
(210) Ж- 2021-2224
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 19.03.03; 24.01.05; 24.01.09; 25.05.25; 25.07.01;
25.07.04; 25.07.21; 26.04.08; 26.11.08; 26.11.09; 27.05.01
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
35 малопродаја, велепродаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара
(210) Ж- 2021-2229
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Александар Игњатовић, Саве Ковачевића 146,
11309, Лештане, Београд, RS
(740) Тијана Денда Маринковић, Булевар краља
Александра 300, 11000, Београд
(540)

(531) 19.03.03; 24.15.01; 26.03.23; 26.04.18; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
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Ж
(531) 02.09.08; 02.09.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) #000000, #FFFFFF, златна-(#40167, #6B4C2D,
#A58A55, #E5D4B5, #967857, #814F2F)
(511) 10 зубарски апарати и инструменти; фотеље за
употребу у медицини или стоматологоји; зубарске
столице.
44 зубарске услуге; ортодонтске услуге; здравствена
нега.
(210) Ж- 2021-2230
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Benson Hill, Inc. (Delaware corporation), 1001
N. Warson Road, Suite 200, St. Louis, Missouri 63132, US
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

BRIGHT DAY
(511) 1
нутритивни адитиви за употребу у
производњи хране за животиње.
(210) Ж- 2021-2231
(220) 23.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Александар Игњатовић, Саве Ковачевића 146,
11309, Лештане, Београд, RS
(740) Тијана Денда Маринковић, Булевар краља
Александра 300, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.08; 02.09.10; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.15
(591) #2A3581, #EF559F, #41B0E4, #F4CB27,
#F58420
(511) 10 фотеље за употребу у медицини или
стоматологији; зубарски апарати и инструменти;
зубарске столице.
44 зубарске услуге; ортодонтске услуге; здравствена
нега.
(210) Ж- 2021-2233
(220) 24.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) BEAUTY STRONG d.o.o. Beograd-Zemun,
Новоградска 13, 11080, Земун, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
76

(540)

(531) 02.09.01; 17.02.04; 25.05.25; 26.03.07; 26.11.12;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, розе, љубичаста, пинк
(511) 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; парфимеријски
производи, етарска уља; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати, наиме
шминка; препарати за сунчање; козметички препарати;
лепак за вештачке трепавице; лакови за косу; маскаре;
мирисни штапићи; производи за исправљање косе;
марамице натопљене препаратима за скидање шминке;
козметика за децу; препарати за негу руку и ноктију,
наиме, ултравиолетни гел за нокте; лак за нокте у виду
гела; овлаживач за хидратацију ноктију; средство за раст
ноктију; лепак за нокте; заптивна смеса за нокте; филери
за нокте; везивни гел за нокте; гел за изливање ноктију;
гел смола за нокте; одстрањивач лепка за нокте; смеса за
изравњивање типсе са ноктом; нокти за маникир;
пластични нокти (типсе) који се користе за надоградњу
ноктију; смеса за допуњавање ноктију; вештачки нокти;
сетови који се састоје од лепка за нокте, пластичних
ноктију (типси) који се користе за надоградњу ноктију,
завршног премаза, уља за заноктице; лосиони за руке и
нокте; сјај за руке и нокте; уље за заноктице; акрил за
нокте; сетови за акрилне нокте који се састоје од акрилне
течности и праха за нокте, турпије и четке за нокте;
паковања за нокте; средство за чишћење и дезинфекцију
ноктију; сушачи лака за нокте; лак за нокте; декоративне
налепнице за нокте; шљокице за нокте.
8 ручни алати и справе којима се ручно управља;
прибор за маникирање, електрични; прибор за
маникирање, ручни; педикирски прибор; турпије за
нокте, електричне справе за полирање ноктију,
електричне или неелектричне апарати за полирање
ноктију, електрични или неелектрични; турпије за
нокте [картонске].
11 апарати и инсталације за осветљавање, грејање,
хлађење, производњу паре, сушење, вентилацију;
лампе за маникир.
21 чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
наиме пенасти раздвајачи прстију [сепаратори] за
педикир; четкице за нокте; сунђери за шминкање.
25
одећа, обућа, покривала за главу.
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35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; малопродаја;
велепродаја; увоз; извоз; организовање сајмова и
изложби.
44 медицинске услуге; ветеринарске услуге; хигијенска
заштита и нега лепоте за људе или животиње.
(210) Ж- 2021-2234
(220) 24.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.07.01; 11.03.04;
25.01.01; 25.07.06; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, плава, зелена, црвена, црна, браон, беж
(511) 16
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека за кафу;
етикете и налепнице за млеко за кафу; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
млеко за кафу.
29 млеко за кафу.
35 услуге промета, трговине на велико и мало
млеком за кафу.
(210) Ж- 2021-2238
(220) 24.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Mylan Ireland Limited, Unit 35/36, Grange
Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, IE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DAFORBIS
(511) 5 фармацеутски производи; фармацеутски
производи за лечење дијабетеса; фармацеутски
производ који садржи дапаглифлозин.
(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.03.01;
11.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) плава, бела, црвена, зелена, тегет
(511) 16
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека; етикете и
налепнице за млеко; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко.
29 млеко.
35 услуге промета, трговине на велико и мало млеком.

(210) Ж- 2021-2241
(220) 24.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) ETI GIDA SAN. VE TIC. A.Ș., Organize Sanayi
Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-2235
(220) 24.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)
(531) 02.09.18; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, плава, бела
(511) 30 бисквити; чоколаде; пецива; крекери;
вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске
посластице, десерти на бази брашна и чоколаде;
хлеб; експандирано зрневље; овсено брашно;
житарице за доручак; сладолед; јестиви лед.
(210) Ж- 2021-2243
(220) 27.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића
бр.35, 11070, Нови Београд, RS
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Ж
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

KASARIO

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 35 рекламирање некретнина; управљање продајом
некретнина; услуге анализе тржишта некретнина; услуге
маркетинга у области некретнина.
36 изнајмљивање некретнина; процена некретнина;
улагање у некретнине; финансирање некретнина;
посредовање, изнајмљивање и лизинг некретнина;
посредовање у промету некретнина; услуге агенција
за промет некретнина; услуге набавке некретнина за
друге; финансијско инвестирање у области
некретнина; финансирање пројеката за развој
некретнина; финансирање развоја некретнина;
припремање уговора о закупу и изнајмљивању
некретнина; услуге агенције за пословне и стамбене
некретнине; услуге управљања инвестиционим
фондовима за некретнине; финансијске процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; давање савета
који се односе на улагања у некретнине.
37 изградња; изградња улица; изградња ентеријера
зграде; изградња зграда и других конструкција;
изградња зимских вртова и стакленика; изградња,
одржавање, поправка и реновирање зграда; изградња
стамбених и комерцијалних зграда; пружање
информација у вези са изградњом; услуге изградње,
одржавања, чишћења и поправке; изградња
комерцијалних
центара,
стамбених
зона
и
производних погона; консултовање у вези са
изградњом стамбених и грађевинских конструкција;
пружање информација у вези са изградњом зграда;
пружање он-лајн информација у вези са изградњом
зграда; саветодавне услуге које се односе на
изградњу зграда; услуге надзора грађевинских
радова за пројекте изградње некретнина; пружање
информација у вези са изградњом зграда путем
вебсајта; пружање информација у вези са изградњом,
поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге
у областима изградње, поправке, обнављања,
одржавања и уградње; реновирање и одржавање
трговинских центара, индустријских комплекса,
пословних зграда, стамбених зграда и други видови
развоја
некретнина.
42 техничке пројектне студије у области изградње.
45 провера правног статуса некретнине.
(210) Ж- 2021-2244
(442) 28.02.2022.
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(220) 27.12.2021.

(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење еректилне дисфункције;
фармацеутски препарати за употребу у урологији;
фармацеутски препарати за лечење плућне
хипертензије.
(210) Ж- 2021-2249
(220) 27.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., 11000,
Београд, RS
(540)

PHARMABIOTIC ABELA
PHARM
(511) 5
фармацеутски препарати; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; додаци исхрани;
додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци
исхрани за људску употребу; пробиотички додаци
исхрани; пробиотици за употребу као додаци
исхрани; пробиотске бактеријске формулације за
ветеринарску употребу; пробиотске бактеријске
формулације за медицинску употребу; пробиотски
препарати за медицинску употребу који помажу у
одржавању природне равнотеже флоре у систему
органа за варење.
(210) Ж- 2021-2250
(220) 27.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Милан Јовановић, Париске комуне 011/69,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06
(591) жута, сива, бела
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(511) 41 услуге личног тренера [фитнес тренинг];
вођење часова фитнеса; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; обука [тренирање].
(210) Ж- 2021-2251
(220) 27.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Милан Јовановић, Париске комуне 011/69,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.23; 26.01.14; 27.05.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, плава, сива, бела
(511) 41 услуге личног тренера [фитнес тренинг];
вођење часова фитнеса; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; обука [тренирање].
(210) Ж- 2021-2256
(220) 28.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Жарко Алимпић, Иве Лоле Рибара 63, 22404,
Путинци, RS
(540)

(531) 05.03.13; 25.05.01; 26.01.06; 26.01.15; 26.01.16;
26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, зелена, бела
(511) 5 дијететски додаци (додаци исхрани) за људе
и животиње.
29 јаја; уља и масти за исхрану.
32 безалкохолни напици.
(210) Ж- 2021-2259
(220) 29.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Chobani, LLC, 147 State Highway 320, Norwich,
New York 13815, US
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Ж
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

CHOBANI
(511) 29 млечни производи, наиме, грчки тип
јогурта, и јогурт; напици на бази млечних производа;
напици на бази јогурта; напици који се састоје
првенствено од млека; напици од млека; напици од
млечних производа; млеко; замене за млеко; биљне
замене за млеко; замене за млеко које нису на бази
млечних производа; кремови (кримери) за напитке;
јогурт који није на бази млечних производа; јогурт
на бази овса; замене за млеко и јогурт на бази овса,
које не садрже млечне производе; овсено млеко;
кремови (кримери) на бази овса; кремови (кримери)
на бази овса, који не садрже млечне производе;
умаци и намази на бази млечних производа; умаци и
намази на бази јогурта; кикирики путер; грицкалице
на бази путера од орашастих плодова.
(210) Ж- 2021-2262
(220) 29.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Zoran Stanković PR Specijalistička ordinacija
iz ginekologije I akušerstva AKUGIN Beograd,
Народних хероја 60, 11070, Нови Београд, RS
(740) Марија Трајковић, адвокат, Цара Душана 2,
11000, Београд
(540)

(531) 19.13.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.05
(591) тамно плава, љубичаста, светло плава
(511) 44 гинекологија, акушерство и акупунктура у
гинекологији.
(210) Ж- 2021-2263
(220) 29.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 157152021 25.10.2021. CH.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

MIGHTY MEGA
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Ж
(511) 3
сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
чишћење и негу зуба; препарати за чишћење, негу и
улепшавање коже, власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(210) Ж- 2021-2264
(220) 29.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(300) 168142021 15.11.2021. CH.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

BONZA COLOUR
(511) 3
сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
чишћење и негу зуба; препарати за чишћење, негу и
улепшавање коже, власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(210) Ж- 2021-2269
(220) 30.12.2021.
(442) 28.02.2022.
(731) Yadea Technology Group Co., Ltd., Dongsheng
Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan
District, Wuxi City, Jiangsu Province, CN
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) 7 електрични генератори; струјни генератори;
динамо; спојнице за машине и моторе, осим за
сувоземна возила; алтернатори; магнетни индуктори
за паљење; динамо за бицикле; четкице [делови
машина]; генератори електричне енергије; лежај за
возила; кик-стартери за мотоцикле; серво мотори са
наизменичном струјом.
9 апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; навигациони инструменти; камере за
вожњу уназад; регулатори напона за возила;
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материјали за електричне водове [жице, каблови];
електрични адаптери; заштитне кациге; против
провални упозоравајући апарати; браве, електричне;
акумулатори, електрични, за возила.
12
електрични бицикли; трицикли; мопеди;
електрични мотори за копнена возила; електрична
возила; возила са даљинским управљачем, нису
играчке; бицикли; самобалансирајући скутери са
управљачем; мотоцикли; против-провални аларми за
возила.
35 онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
пружање пословних информација путем интернет
странице; услуге агенција за пружање пословних
информација; услуге агенција за увоз и извоз;
промоција
продаје
за
друге;
маркетинг;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; консултације у вези са избором
особља; административна обрада наруџбеница за
куповину; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала.
(210) Ж- 2022-13
(220) 10.01.2022.
(442) 28.02.2022.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064
Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Wild Rift EMEA Championship
(511) 25 бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за
бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
костими за ноћ вештица; шешири; покривала за
главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу
децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код
куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови одеће;
тренерке; доњи веш.
38 телекомуникације и услуге емитовања; услуге
емитовања и преноса (стриминга) такмичења и
турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос података, слика и информација.
41
услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
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у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.

Ж
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.
(210) Ж- 2022-19
(220) 11.01.2022.
(442) 28.02.2022.
(731) MIHAILO MARIĆ PR UR NAPOLIPIZZA,
Видска 9, Београд-Вождовац, RS
(540)

(210) Ж- 2022-14
(220) 10.01.2022.
(442) 28.02.2022.
(300) V0124243 07.01.2022. IS.
(731) Riot Games, Inc. Corporation Delaware, 12333
West Olympic Boulevard, 90064 Los Angeles
CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

INTERCONTINENTAL RIFT
RUMBLE
(511) 25 одећа; бандана мараме; каишеви [одећа];
капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
костими за ноћ вештица; шешири; покривала за
главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу
децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код
куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови одеће;
тренерке; доњи веш.
38 телекомуникације и услуге емитовања; услуге
емитовања и преноса (стриминга) такмичења и
турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос
података,
слика
и
информација.
41
услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.07; 04.05.02; 04.05.15; 08.07.04; 25.01.06;
25.12.01; 26.04.06; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута, наранџаста, свето црвена
(511) 30 воћне посластице; воћни желе (слаткиши);
воћни преливи (сосови); колачи; готови оброци од
резанаца; палачинке; пице; преливи за салату;
сендвичи; слаткиши; смесе за тесто; сосови (додаци
храни); сосови за месо (умаци); сосови за тестенине;
сутлијаш; тарт (слатка пита без горње коре); тесто за
колаче; тесто за слатка пецива; тортиље.
39
испорука робе; паковање робе; превоз
аутомобилом.
(210) Ж- 2022-24
(220) 12.01.2022.
(442) 28.02.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
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Ж
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од гвожђа.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи;
пословно
управљање;
пословна
администрација; канцеларијске услуге; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга.
(210) Ж- 2022-25
(220) 12.01.2022.
(442) 28.02.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 19.03.03; 25.01.01; 25.07.01; 25.07.06; 25.07.07;
26.01.06; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, црна, бела, розе, сива
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од гвожђа.
(210) Ж- 2022-294
(220) 23.02.2022.
(442) 28.02.2022.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080,
Београд-Земун, RS
(540)

EASY SKIN
(511) 5 фармацеутски препарати.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.01.2022. - 15.02.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/699 промењена је у Ivković Investment Group
doo Ratina,, Владислава Маржика бр.7., 36212
Ратина, Краљево, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1481 промењена је у SWISS NATURE DOO
BEOGRAD, Теразије 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/194 промењена је у SPRINGWHEEL doo,
Проте Матеје 21А, 19000 Зајечар, RS;

Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2021/92 извршен је
пренос на МММ PIZZA GROUP DOO, Народног
фронта 23, 21 000 Нови Сад, RS;

ЗИС / RS / IPO

83

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2

Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 81849
(210) Ж- 2021-1154

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) наранџаста-panton 158C, бела, зелена.
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини; дијететски
додаци за људе и животиње; додаци за минералну
храну; лекови за медицинску и ветеринарску
употребу.
(111) 81850
(210) Ж- 2021-1346

(181) 30.07.2031.
(220) 30.07.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) ORALENT DOO BEOGRAD, Уроша
Мартиновића број 14/5, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Kapetan Mišina
broj 25, Beograd - Stari grad, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04;
29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела.
(511) Кл. 3: средства за чишћење зуба и испирање
уста; средства за чишћење зуба [пасте, гелови,
течности]*; пасте за зубе*; пасте за избељивање зуба;
препарати за чишћење зуба.
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Кл. 10: зубарски апарати, електрични; зубарски
апарати и инструменти; варалице [цуцле] за бебе;
дуде, варалице за бебе; стругачи за језик; прстенови
за правилно ницање зуба, глодалице.
Кл. 21:
главе за електричне четкице за зубе;
заменске главе за електричне четкице за зубе; конац
за
чишћење
зуба;
интерденталне
четкице;
интерденталне четкице за чишћење зуба; ручне
четкице за зубе; сетови за негу зуба који се састоје од
четкице и конца за зубе; дечије четкице за зубе;
четкице за зубе; четкице за зубе, електричне; четкице
за зубе за бебе; зубни конац.
Кл. 41: услуге пружања обуке; практична настава [обука
путем демонстрације]; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и вођење
семинара; организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење радионица и семинара; издавање
електронских онлајн периодичних издања; онлајн
издавање електронских књига и часописа; онлајн
издавање електронских новина; онлајн издавање
електронских часописа; омогућавање онлајн семинара
обуке; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; онлајн издавање часописа или дневника
(услуге веблога).
(111) 81851
(210) Ж- 2021-1344

(181) 30.07.2031.
(220) 30.07.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) ORALENT DOO BEOGRAD, Уроша
Мартиновића број 14/5, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина
25, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.10; 24.17.02; 24.17.04; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела.
(511) Кл. 3: средства за чишћење зуба и испирање
уста; средства за чишћење зуба [пасте, гелови,
течности]*; пасте за зубе*; пасте за избељивање зуба;
препарати за чишћење зуба.
Кл. 10: зубарски апарати и инструменти; варалице
(цуцле) за бебе; зубарски апарати електрични;
стругачи за језик; прстенови за правилно ницање
зуба; глодалице.дуде, варалице за бебе.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 21:
главе за електричне четкице за зубе;
заменске главе за електричне четкице за зубе; конац
за
чишћење
зуба;
интерденталне
четкице;
интерденталне четкице за чишћење зуба; ручне
четкице за зубе; сетови за негу зуба који се састоје од
четкице и конца за зубе; четкице за зубе; четкице за
зубе, електричне; четкице за зубе за бебе; зубни
конац.
Кл. 41: услуге пружања обуке; практична настава
[обука путем демонстрације]; консултовање које се
односи на организовање и вођење радионица за
обуку; консултовање које се односи на организовање
и вођење семинара; организовање и вођење
образовних семинара; организовање и вођење
радионица и семинара; издавање електронских
онлајн периодичних издања; омогућавање онлајн
семинара обуке; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети
са
интернета;
онлајн
издавање
електронских књига и часописа; онлајн издавање
електронских новина; онлајн издавање електронских
часописа; онлајн издавање часописа или дневника
[услуге веблога].
(111) 81852
(210) Ж- 2021-283

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064,
Los Angeles, CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

LOL ESPORTS
(511) Кл. 38:
услуге емитовања и преноса
(стриминга) такмичења и турнира у игрању
компјутерских и видео игара путем глобалних
комуникационих мрежа, интернета и бежичних
мрежа; услуге видео, аудио и телевизисјког преноса
(стриминга); услуге интернетског емитовања преко
глобалних и локалних рачунарских мрежа; бежични
електронски пренос података, слика и информација.
Кл. 41: услуге разоноде, наиме, организовање и
уживо вођење такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара, успостављање правила и
прописа у вези са такмичењима и турнирима у
игрању рачунарских и видео игара; пружање аудио и
видео презентација које се не могу преузимати из
области такмичења и турнира у игрању рачунарских
и видео игара путем вебсајта; пружање забавних
информација које се не могу преузимати у вези
такмичења и турнира у игрању рачунарских и видео
игара путем вебсајта; услуге разоноде, наиме,
организовање састанака уживо са обожаваоцима

ЗИС / RS / IPO
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(фановима) и конференција са интерактвним играма
међу учесницима у области рачунарских и видео
игара.
(111) 81853
(210) Ж- 2021-1361

(181) 03.08.2031.
(220) 03.08.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) Јован Урошевић, Липа 18, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.03
(591) светло зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
оријентација бренда; позиционирање бренда;
управљање брендом; саветовање у вези са брендом;
услуге процене бренда; услуге стварања бренда;
рекламне услуге за стварање корпоративног
идентитета и идентитета бренда; консултантске
услуге
из
области
интернет
маркетинга;
консултантске услуге у вези са истраживањем
тржишта; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на пословно управљање; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
маркетинг; оптимизација интернет странице;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација програма за преглед интернета;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
консултације које се односе на оптимизацију
софтвера за преглед интернета за промотивне
продаје; саветовање које се односи на оптимизацију
софтвера за претрагу интернета; стратегија
друштвених медија и маркетиншко саветовање;
пружање маркетиншких услуга из области
друштвених медија; услуге онлајн маркетинга
намењене
корисницима
друштвених
мрежа;
истраживање и анализа маркетиншких активности;
анализа података добијених истраживањем тржишта;
вођење маркетиншких истраживања и анализа
тржишта; анализе података и статистика добијених
из маркетиншког истраживања; пружање савета који
се односи на анализу потрошачких навика; услуге
помоћи, саветовања и консултација у вези са
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анализом пословања; оглашавање; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
израда материјала за оглашавање; оглашавање путем
банера; припремање услужног оглашавања за друге;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
дигиталног оглашавања; услуге оглашавања на
интернету; дељење рекламног, маркетиншког и
материјала за оглашавање; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; консултантске услуге које се односе на
оглашавање; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора и материјала за оглашавање; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; услуге
оглашавања и рекламних информација пружених
преко интернета; саветовање из области оглашавања,
маркетинга и промотивних активности, саветодавне
услуге и асистенција; вођење, организовање и
управљање пословањем; анализирање пословног
управљања; помоћ из области пословног управљања;
писање маркетиншких текстова писање текстова за
рекламне намене.
Кл. 41: уређивање фотографија; услуге снимања
видео садржаја; уређивање видео записа; писање
текстова.
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; услуге бренд
дизајна; консултантске услуге у области дизајна
рачунарског софтвера; истраживање и консултантске
услуге које се односе на рачунарски софтвер;
консултантске услуге које се односе на креирање
почетних
страница
и
интернет
страница;
консултантске услуге у области програмирања и
развоја портала електронског пословања; веб дизајн;
графички дизајн; дизајн производа; дизајн и
графички дизајн за израду веб сајтова; анализа и
оцењивање дизајна производа; графички дизајн
промотивног материјала;
дизајн и
анализа
рачунарских система; дизајн и креирање веб сајтова;
дизајн и развој нових производа; дизајн и хостинг
веб портала; дизајн софтвера за паметне телефоне;
саветовање у вези са дизајном; дизајн и
имплементација веб страница за друге; дизајн и
одржавање веб сајтова за друге; израда, дизајн и
одржавање веб сајтова; истраживање, развој, дизајн и
надоградња
рачунарског
софтвера;
хостинг
меморијског простора на интернету за складиштење
дигиталних фотографија; развој софтвера за видео
игрице.
(111) 81854
(210) Ж- 2021-1231
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(181) 13.07.2031.
(220) 13.07.2021.
(151) 18.01.2022.

(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари град), RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електични за возила.
(111) 81855
(210) Ж- 2021-1253

(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.01.08; 02.01.23; 24.17.05; 25.01.01;
26.04.18; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
27.07.01; 28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, црвена, црна, плава, браон, сива, бела,
жута, наранџаста.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани који садрже витамине;
витамински препарати; додаци исхрани који се
првенствено састоје од магнезијума.
(111) 81856
(210) Ж- 2020-577

(181) 24.04.2030.
(220) 24.04.2020.
(151) 18.01.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i
Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Александар Илић , Светогорска 33/3,
11000 Београд
(540)

Anginal Max senior
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за медицинску
употребу; дијететске супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе.
(111) 81857
(210) Ж- 2021-1258

(181) 19.07.2031.
(220) 19.07.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) FISH CORP. 2000 FEED DOO BEOGRADVRAČAR, Небојшина бр. 41, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Ивана М. Марковић, Алексе
Ненадовића 31/10, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела.
(511) Кл. 31: храна за животиње.
Кл. 35: продаја хране за животиње.
(111) 81858
(210) Ж- 2021-617

(181) 07.04.2031.
(220) 07.04.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) Mondo INC d.o.o., Обилићев венац 4, Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(591) Pantone 809 C, неон, црна.
(526) "BEOGRADSKI BURGER FESTIVAL"
(511) Кл. 16: папир; постери; огласни панои од
папира или картона; штампани материјал (висока
штампа);новине, периодичне публикације; улазнице;
памфлети; фотографије (штампане), цртежи; скице;
ЗИС / RS / IPO
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штампа ни роковници; штампа не публикације;
проспекти;
магазини
(периодични(;
врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике за паковање;
маркери за књиге; честитке, разгледнице; календари;
дописнице за најаву посебних догађаја; налепнице
(канцеларијски прибор); билтени; леци, флајери;
ваучери.
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; дистрибуција рекламног материјала;
презентација
робе;
изнајмљивање
огласних
материјала, објављивање рекламних текстова; услуге
односа са јавношћу; уређивање излога; услуге
рекламних агенција; организовање изложби за
привредне и рекламне потребе; промоција продаје за
друге; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
тражење спонзорства; организовање модних ревија у
промотивне
сврхе;
изнајмљивање
продајних
штандова; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; изнајмљивање билборда
(паноа за рекламирање); писање текстова за
рекламне намене; рекламирање преко плаката;
услуге односа са медијима; услуге корпоративне
комуникације.
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 аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
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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 (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја; видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета, форуми
(причаонице на друштвеним мрежама).
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;
продукцијо и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукцијо 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; извођење представа уживо; организовање и
вођење радионица (обука); 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 ставања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа но захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
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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; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 81859
(210) Ж- 2021-854

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар
Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 25.05.02; 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 26.04.10;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, црна, златна, бела.
(511) Кл. 35:
рекламирање преко плаката;
дистрибуција рекламног материјала; презентација
робе; непосредно оглашавање путем поште;
ажурирање огласних материјала; дистрибуција
узорака;
објављивање
рекламних
текстова;
оглашавање, рекламирање; рекламирање на радију;
рекламирање преко телевизије; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
компјутерско управљање подацима; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
испитивање јавног мњења; проналажење особља,
промоција продаје за друге; рекламирање слањем
наруџбеница,
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; он лајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
писање рекламних текстова; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; пружање пословних
информација путем интернет странице; писање
ЗИС / RS / IPO
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текстова за рекламненамене; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, циљни
маркетинг.
Кл. 38: слање порука, комуникације мобилним
телефонима, комуникација преко рачунарских
терминала, пренос порука и слика посредством
рачунара, пренос електронске поште, форуми
(причаонице) на друштвеним мрежама, омогућавање
приступа рачунарским базама података, пренос
честитки путем интернета; пренос видео садржаја на
захтев.
Кл. 41:
услуге разоноде; услуге забављача;
организовање такмичења; клупске услуге ( забавне
или
образовне),
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
услуге дискотека; пружање услуга у области забаве и
разоноде; организовање изложби за културне или
образовне
потребе;
организовање
спортских
такмичења; планирање забава (забава); организовање
и вођење радионица (обука); организовање
такмичења у лепоти; организовање балова; услуге
ноћних клубова (забава), услуге омогућавања
коришћења електронских публикација које се не
могу преузимати; организовање и спровођење
концерата; организовање модних ревија за забавне
сврхе; омогућавање коришћења он-лајн видео записа
који се не могу преузимати; услуге стављања на
располагање филмова који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; организовање
костимираних забавних догађаја.
(181) 15.07.2031.
(220) 15.07.2021.
(151) 18.01.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Ж
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагодене 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; фармацеутски
препарати за негу коже.
Кл. 30: кафа; чај; немедицински биљни чајеви;
какао; шећер; пиринач; топи ока; саго; замена кафе;
брашно и производи од житарица; хлеб; колачи;
посластице; сладоледи; мед; меласа; квасац; прашак
за пециво; со; сенф; сирће; сосеви (као зачини);
зачини; лед; зачински додаци; препарати од
житарица; храна на бази овса; овсене пахуљице;
грицкалице на бази житарица; плочице од житарица.
(111) 81862
(210) Ж- 2021-1151

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

(111) 81860
(210) Ж- 2021-1242

FITOPIN
(511) Кл. 5:
хемијски производи који се
употребљавају у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ђубрива за земљу и супстрате; ђубрива
за употребу у пољопривреди.
(111) 81861
(210) Ж- 2021-1153

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

BULARDEX 5 ErvaBiotic
(511) Кл. 3:
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.01.05; 05.03.13; 05.03.15; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.15
(591) наранџаста panton 158C, бела, зелена, плава,
розе, жута, љубичаста.
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини; дијететски
додаци за људе и животиње; додаци за минералну
храну; лекови за медицинску и ветеринарску
употребу.
(111) 81863
(210) Ж- 2021-1171

(181) 02.07.2031.
(220) 02.07.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) Никола Пурковић, Нехруова 43/6/24, БеоградНови Београд, RS

сапуни, етерична уља, козметика.
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Ж
(740) Адвокат Михаило Антуновић, Рузвелтова 45,
Београд
(540)

(531) 02.03.01; 08.01.18; 25.01.06; 25.07.03; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) плава, розе, бела, браон.
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао и замена кафе;
сладоледи; сорбеи и други јестиви лед; шећер; мед;
меласа.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 43: услуге обезбеђивање хране и пића.
(111) 81864
(210) Ж- 2021-1169

(181) 01.07.2031.
(220) 01.07.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) Душан Јовановић, Бранка Ћопића 6, 22330,
Нова Пазова, RS
(540)

(531) 26.01.05; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(591) бела, црна, црвена и светло плава.
(511) Кл. 20: шрафови, неметални; наставци за
причвршћивање шрафова, неметални; матице,
навртци који нису од метала.
(111) 81865
(210) Ж- 2021-148

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) Мирјана Владисављевић, Булевар деспота
Стефана 108, Београд, RS
(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић
145, Београд

90

(540)

BALKAN TOP STAR
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузети.
Кл. 35:
дистрибуција рекламног материјала;
дизајнирање рекламног материјала; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање
продајних
штандова; истраживање тржишта; испитивање јавног
мњења; консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; маркетиншка истраживања; маркетинг;
обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; пословно управљање за сценске
уметнике; продукција
програма телевизијске
продаје; производња рекламних филмова; пружање
пословних информација путем интернет странице;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко телевизије; услуге односа са јавношћу; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге рекламних агенција.
Кл. 41:
услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем преноса видео записа на захтев; електронско
издаваштво; извођење представа уживо; издавање
књига; издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање сценског
декора; изнајмљивање филмова; информисање о
образовању; клупске услуге [забавне или образовне];
монтажа видеотрака; омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање коришћења он-лајн музике, која се не
може преузимати; он-¬лајн издавање електронских
књига и часописа; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање и спровођење концерата;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање такмичења [образовних или забавних];
писање песама; писање сценарија; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; писање текстова;
практична настава [обука путем демонстрације];
продукција радио и телевизијских програма;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем
или
обуком];
снимање
видеорекордером; телевизијска забава; титловање;
услуге агенција за продају карата [разонода]; услуге
графичке обраде, не у рекламне сврхе; услуге
ЗИС / RS / IPO
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забављача; услуге караока; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу преузимати;
услуге
разоноде;
услуге
репортерског извештавања; услуге синхронизовања;
услуге студија за снимање; услуге филмског студија;
учење на даљину; фотографисање; фотографске
репортаже;
забава
посредством
радија;
изнајмљивање видео трака; изнајмљивање видео
рекордера; изнајмљивање опреме за играње;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
компоновање
музике;
обука
[тренирање];
организовање и вођење конгреса; организовање
изложби за културне или образовне потребе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; планирање забава [забава]; позоришна
продукција; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; пружање услуга аутомата за
аркадне игрице; снабдевање опремом за рекреацију;
услуге биоскопа; услуге забавних паркова; услуге
игара пружених он-лајн са рачунарске мреже; услуге
ноћних клубова [забава]; услуге стављање на
располагање филмова, које се не могу преузимати,
путем преноса видео записа на захтев.
(111) 81866
(210) Ж- 2021-950

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 13, Београд
(540)

(531) 24.13.21; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава-PANTONE 660C
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у мецини; лична заштитна опрема за
медицинску употребу.
Кл. 9: заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
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Ж
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; рукавице за
медицинску употребу, рукавице за масажу; хаљине за
преглед пацијената; маске које користи медицинско
особље; хигијенске маске за медицинску употребу.
(111) 81867
(210) Ж- 2021-951

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 1-3, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02
(591) златна-C:0, M:16, Y:68, K:0.
(511) Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у мецини;
лична заштитна опрема за медицинску употребу.
Кл. 9: заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; рукавице за
медицинску употребу, рукавице за масажу; хаљине за
преглед пацијената; маске које користи медицинско
особље; хигијенске маске за медицинску употребу.
(111) 81868
(210) Ж- 2021-952

(181) 27.05.2031.
(220) 27.05.2021.
(151) 19.01.2022.
(732) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 1-3, Београд
(540)
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Ж
(531) 02.09.01; 24.13.09; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава- C:100, M:67, Y:0, K:33; црвена-C:0,
M:100, Y:96, K:6.
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у мецини; лична заштитна опрема за
медицинску употребу.
Кл. 9: заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; рукавице за
медицинску употребу, рукавице за масажу; хаљине
за преглед пацијената; маске које користи
медицинско особље; хигијенске маске за медицинску
употребу.
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проспекти; налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор); календари; плакати од
папира или картона; налепнице (канцеларијски
прибор); летци, флајери; држачи списа, докумената
(канцеларијски прибор); оловке; кошуљице за списе;
коверте; кутије за оловке; билтени; папир; жигови
(печати); оловке са графитном мином (техничке
оловке); папирне или картонске кутије; папир за
копирање; инструменти за писање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 45: правне услуге; адвокатске услуге; правно
саветовање и заступање; давање стручних правних
мишљења; правне услуге у вези са непокретностима;
правне услуге које се односе на коришћење права
интелектуалне својине.
(111) 81870
(210) Ж- 2021-566

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) ITV Studios Netherlands Content B.V., Koos
Postemalaan 8, 1217 ZC Hilversum, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 81869
(210) Ж- 2021-1342

(181) 30.07.2031.
(220) 30.07.2021.
(151) 20.01.2022.
(732) Дамир Петровић and Стефан Мојсић,
Иванковачка 6/6, 11000, Београд, RS i Кнез
Милетина 32/13, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Мојсић Б. Стефан, Влајковићева 12,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава (Пантоне 281 Ц), бела.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; печати са адресом; постери;
бележнице, нотеси; штампани материјал (висока
штампа); фасцикле за списе (канцеларијски прибор);
блокови (канцеларијски материјал); свеске; каталози;
листови папира (канцеларијски); омоти за папир;
фасцикле
(канцеларијски
материјал);
омоти
(канцеларијски материјал); корице (канцеларијски
материјал); материјали за писање; фотографије
(штампане); штампани роковници; папир за писање;
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(531) 01.05.06; 01.05.07; 01.05.09; 01.05.12; 27.05.01;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава, зелена, сива, браон, жута,
црна, љубичаста.
(511) Кл. 9: звучни и видео записи који се могу
преузимати; аудиовизуелни записи, нарочито
снимљени телевизијски програми; аудиовизуелни
записи, нарочито они за емитовање или друге облике
преноса путем телевизије, радија, електронских
мобилних уређаја и рачунара; медијски садржај који
се може преузимати укључујући датотеке које
садрже видео записе, филмове, телевизијске
програме, рачунарске игре, музику, слике и мелодије
за звоњаву телефона које се могу преузимати путем
интернета; услуге емитовања путем телефонских
линија, кабловске мреже, бежичним путем, путем
сателита или земаљског емитовања; мултимедијалне
датотеке за преносиве мултимедијалне читаче, које
се могу преузимати [подкаст]; плоче, дискови, аудио
ЗИС / RS / IPO
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траке, видео траке, аудио касете, звучне касете,
видео касете, кертриџи за податке, ром кертриџи,
носачи података, за складиштење података или за
употребу за складиштење; звучни записи, видео
записи; мултимедијални записи, слике; графика,
текст, програми или информације; интерактивни
компакт дискови, цд ромови и двд дискови;
снимљени дискови, цд ромови и двд дискови;
дигитални постери који се могу преузимати,
дигиталне фотографије које се могу преузимати,
дигиталне слике које се могу преузимати, дигитални
чланци који се могу преузимати, дигитални ваучери
и карте које се могу преузимати; онлајн електронски
речници; онлајн електронске енциклопедије; онлајн
електронска референтна дела; рачунарски софтвер и
апликације за мобилне телефоне за интерактивну
телевизију и интерактивне игре и квизове; софтвер за
видео игре; програми за интерактивне видео игре;
дискови за рачунарске игре; софтвер за електронске
игре; (софтвер) програми за игре виртуелне
стварности; хардвер за виртуелну стварност; софтвер
и апликације за мобилне телефоне за квизове;
софтвер за уређаје за аркадне видео игре; софтвер за
коцкање; софтвер за игре клађења; апликације за
клађење које се могу преузимати; софтвер за онлајн
интерактивне игре, нарочито за интерактивне и
онлајн игре са тренутним добитком и игре са греб
греб картицама; електронске публикације које се
могу преузимати; електронске књиге које се могу
преузети; аудио књиге; е-књиге; слушалице; футроле
прилагођене за мобилне телефоне; делови и опрема
за све напред наведене производе.
Кл. 41: услуге разоноде у виду телевизијских
програма; услуге разоноде у виду кабловских,
сателитских или интернет програма; услуге разоноде
у виду телевизијских емисија са играма; услуге
разоноде у виду квизова; услуге разоноде у виду
интерактивних телевизијских програма са учешћем
публике; онлајн интераткивна разонода, нарочито
интерактивна
разонода
употребом
мобилних
телефона; образовне услуге, нарочито оне које се
односе на разоноду; услуге игара виртуелне
реалности које се нуде онлајн путем рачунарске
мреже; омогућавање приступа окружењима (собама)
виртуелне реалности; пружање информација о
забавним садржајима путем интернета; продукција,
презентација,
дистрибуција,
радиодифузна
синдикација
и
изнајмљивање
телевизијског,
кабловског, сателитског и интернет програма и
филмова, звучних записа, видео записа и двд
дискова; развој формата за телевизијске програме;
организовање, продукција и представљање догађаја
за образовне, културне или забавне потребе;
организовање,
продукција,
презентација,
обезбеђивање и одржавање такмичења, надметања,
игара, квизова, телевизијских емисија са играма,
ЗИС / RS / IPO

Ж
забавних дана, емисија, путујућих презентација,
организованих догађаја, наступа уживо, студијске
забаве и догађаја уз учешће публике; услуге
забавних паркова и аркадних игрица; услуге онлајн
видео записа који се не могу преузимати;
објављивање књига, часописа, текстова, штампаних
материјала и снимака; објављивање и обезбеђивање
електронских публикација и онлајн публикација,
укључујући електронске књиге, новине, магазине
(периодичне), стрипове, часописе (публикације),
књиге, упутства за коришћење, материјале за наставу
и обуку; обезбеђивање онлајн видео клипова који се
не могу преузети и другог мултимедијалног
дигиталног садржаја који садржи аудио, видео,
уметничка дела и/или текст из или у вези са текућом
телевизијском серијом; обезбеђивање видео игара на
интернету које се не могу преузети; услуге онлајн
рачунарских игара; услуге онлајн клађења и
коцкања; услуге казина, игара на срећу, коцкарница
и кладионица; интерактивни покер, бинго и игре
вештина и игре на срећу за једног и више играча;
услуге које омогућавају рад компјутеризованог бинга
и игара вештина; услуге игара које се плаћају;
информативне и саветодавне услуге које се односе на
било коју од претходно наведених услуга.
(111) 81871
(210) Ж- 2021-1584

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

INNOGAST
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 81872
(210) Ж- 2021-1078

(181) 16.06.2031.
(220) 16.06.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) Марија Тешић, Чедомира Миндеровића 9,
14210, Уб, RS
(540)

(531) 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23; 06.01.04; 21.03.16;
27.05.01; 27.05.04; 28.05.00
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(511) Кл. 35: анализирање трошкова у вези са одлагањем,
уклањањем, руковањем и рециклирањем отпада;
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.
Кл. 36:
прикупљање прилога за добротворне
фондове с циљем подизања свести о заштити
зеленила и животне средине.
Кл. 40: информативне, саветодавне и консултантске
услуге које се односе на рециклирање отпада и
смећа; консултантске услуге које се односе на
рециклажу отпада и смећа.
Кл. 41: образовање и обука који се односе на очување
природе и животне средине; услуге консултација и
информисања које се односе на договарање, реализацију
и организацију радионица за обуку; организовање и
реализација колоквијума, конференција, конгреса,
семинара, симпозијума радионица за обуку; услуге клуба
за здравље и рекреацију.
(111) 81873
(210) Ж- 2021-1392

(181) 10.08.2031.
(220) 10.08.2021.
(151) 21.01.2022.

(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) 81876
(210) Ж- 2021-1193

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA,
Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

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

VALCAMP
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за људску употребу.
(111) 81874
(210) Ж- 2021-1393

(181) 10.08.2031.
(220) 10.08.2021.
(151) 21.01.2022.

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

AXUDROPIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за људску
употребу.
(111) 81875
(210) Ж- 2021-1190

(181) 07.07.2031.
(220) 07.07.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MANHATTAN
94

(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) зелена, жута, бела, беж.
(511) Кл. 3: хигијенски препарати и тоалетни
производи; нарочито шампони, купке, сапуни,
марамице натопљене козметичким лосионима.
Кл. 16: картонска и пластична амбалажа за паковање
и штампане ствари за хигијенске препарате и
тоалетне производе; нарочито шампоне, купке,
сапуне,
марамице
натопљене
козметичким
лосионима.
(111) 81877
(210) Ж- 2021-1194

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA,
Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
Кл. 16: картонска и пластична амбалажа за паковање
и штампане ствари за хигијенске препарате и
тоалетне производе; нарочито шампоне, купке,
сапуне,
марамице
натопљене
козметичким
лосионима.
(111) 81879
(210) Ж- 2021-1181

(181) 06.07.2031.
(220) 06.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар
Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) плава, розе, бела, зелена, беж.
(511) Кл. 3: хигијенски препарати и тоалетни
производи; нарочито шампони, купке, сапуни,
марамице натопљене козметичким лосионима.
Кл. 16: картонска и пластична амбалажа за паковање
и штампане ствари за хигијенске препарате и
тоалетне производе; нарочито шампоне, купке,
сапуне,
марамице
натопљене
козметичким
лосионима.
(111) 81878
(210) Ж- 2021-1195

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 21.01.2022.
(732) LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA,
Максима Горког 20, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 02.05.06; 19.07.02; 19.07.10; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) плава, розе, бела, зелена, беж.
(511) Кл. 3: хигијенски препарати и тоалетни
производи; нарочито шампони, купке, сапуни,
марамице натопљене козметичким лосионима.
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 35:
рекламирање преко плаката;
дистрибуција рекламног материјала; презентација
робе; непосредно оглашавање путем поште;
ажурирање огласних материјала; дистрибуција
узорака;
објављивање
рекламних
текстова;
оглашавање, рекламирање; рекламирање на радију;
рекламирање преко телевизије; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
компјутерско управљање подацима; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
испитивање јавног мњења; проналажење особља,
промоција продаје за друге; рекламирање слањем
наруџбеница,
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; он лајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
писање рекламних текстова; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; пружање пословних
информација путем интернет странице; писање
текстова за рекламненамене; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, циљни
маркетинг.
Кл. 38: слање порука, комуникације мобилним
телефонима, комуникација преко рачунарских
терминала, пренос порука и слика посредством
рачунара, пренос електронске поште, форуми
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Ж
(причаонице) на друштвеним мрежама, омогућавање
приступа рачунарским базама података, пренос
честитки путем интернета; пренос видео садржаја на
захтев.
Кл. 41:
услуге разоноде; услуге забављача;
организовање такмичења; клупске услуге ( забавне
или
образовне),
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
услуге дискотека; пружање услуга у области забаве и
разоноде; организовање изложби за културне или
образовне
потребе;
организовање
спортских
такмичења; планирање забава (забава); организовање
и вођење радионица (обука); организовање
такмичења у лепоти; организовање балова; услуге
ноћних клубова (забава), услуге омогућавања
коришћења електронских публикација које се не
могу преузимати; организовање и спровођење
концерата; организовање модних ревија за забавне
сврхе; омогућавање коришћења он-лајн видео записа
који се не могу преузимати; услуге стављања на
располагање филмова који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; организовање
костимираних забавних догађаја.
(111) 81880
(210) Ж- 2021-1321

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Dongguan Suofei Intelligent Technology Co.,
Ltd., Room 102, No. 5, Huayu Street, Changlong,
Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong
Province, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 9: компјутерске периферне јединице;
тастатуре за рачунаре; миш [рачунарска периферна
опрема]; навигациони инструменти; слушалице;
кутије
за
звучнике;
батерије,
електричне;
фотографска камера; интегрисана кола; апарати за
даљинско управљање; футроле за паметне телефоне;
заштитне фолије прилагођене за смартфоне.
(111) 81881
(210) Ж- 2021-1174

(181) 05.07.2031.
(220) 05.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Ерцег Срђан, Миријевски венац 28/29, 11000,
Београд, RS
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(740) адв. Драган Марковић, Цвијићева 107/5, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.12; 27.07.24; 29.01.06
(591) тамно сива, светло сива.
(511) Кл. 35:
помоћ у пословном управљању;
обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; услуге агенција за пружање пословних
информација; дистрибуција рекламног материјала;
пословно управљање и организационо саветовање;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала; стручне
услуге о пословној ефикасности; истраживање
тржишта; пословне процене; изнајмљивање огласних
материјала; консултације у вези са пословним
организовањем; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање преко телевизије; услуге рекламних
агенција;
саветодавне
услуге
у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
економске
прогнозе;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
пружање
пословних
информација;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; промоција продаје за друге; рекламирање
слањем наруџбеница; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
писање
рекламних
текстова;
прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; производња рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга;
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оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
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; писање текстова за рекламне намене;
регистровање писане комуникације и података;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; продукција програма телевизијске
продаје; продукција емисија телевизијске продаје;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; циљни маркетинг;
оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге корпоративне комуникације; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне
или рекламне сврхе; израђивање профила потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе.
Кл. 38: емитовање радио програма[радиодифузија];
слање порука; емитовање телевизијских програма;
услуге новинских агенција; емитовање кабловске
телевизије; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пружање
информација
у
области
телекомуникација;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
сателитски пренос; услуге електронског билтена
[телекомуникационе
услуге];
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама; радио комуникације;
пренос видео садржаја на захтев; пренос подкаст
садржаја.
Кл. 41: услуге филмског студија; учење на даљину;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; издавање књига; продукција радио и
телевизијских
програма;
извођење
представа
варијетеа; позоришна продукција; продукција
представа; телевизијска забава; пружање услуга у
области забаве и разоноде; извођење представа
уживо; приказивање филмова у биоскопима; услуге
студија за снимање; онлајн издавање електронских
ЗИС / RS / IPO

Ж
књига и часописа; електронско издаваштво; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
компоновање
музике;
услуге
омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу
преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање; писање текстова; продукција
музике; изнајмљивање играчака; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; писање песама;
писање сценарија; 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; дистрибуција
филмова; услуге тонске технике за манифестације;
услуге монтаже видео записа за манифестације;
режирање филмова, осим рекламних филмова.
(111) 81882
(210) Ж- 2021-1175

(181) 05.07.2031.
(220) 05.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Ерцег Срђан, Миријевски венац 28/29, 11000,
Београд, RS
(740) адв. Драган Марковић, Цвијићева 107/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.17; 27.07.24; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) амбер боја (комбинација наранџасте и жуте
боје), црна, бела, тамно сива, светло сива.
(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању;
обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; услуге агенција за пружање пословних
информација; дистрибуција рекламног материјала;
пословно управљање и организационо саветовање;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала; стручне
услуге о пословној ефикасности; истраживање
тржишта; пословне процене; изнајмљивање огласних
материјала; консултације у вези са пословним
организовањем; објављивање рекламних текстова;
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оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање преко телевизије; услуге рекламних
агенција;
саветодавне
услуге
у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
економске
прогнозе;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
пружање
пословних
информација;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; промоција продаје за друге; рекламирање
слањем наруџбеница; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
писање
рекламних
текстова;
прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; производња рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
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; писање текстова за рекламне намене;
регистровање писане комуникације и података;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; продукција програма телевизијске
продаје; продукција емисија телевизијске продаје;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; циљни маркетинг;
оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге корпоративне комуникације; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне
или рекламне сврхе; израђивање профила потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе.
Кл. 38: емитовање радио програма[радиодифузија];
слање порука; емитовање телевизијских програма;
98

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
услуге новинских агенција; емитовање кабловске
телевизије; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пружање
информација
у
области
телекомуникација;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
сателитски пренос; услуге електронског билтена
[телекомуникационе
услуге];
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама; радио комуникације;
пренос видео садржаја на захтев; пренос подкаст
садржаја.
Кл. 41: услуге филмског студија; учење на даљину;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; издавање књига; продукција радио и
телевизијских
програма;
извођење
представа
варијетеа; позоришна продукција; продукција
представа; телевизијска забава; пружање услуга у
области забаве и разоноде; извођење представа
уживо; приказивање филмова у биоскопима; услуге
студија за снимање; онлајн издавање електронских
књига и часописа; електронско издаваштво; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
компоновање
музике;
услуге
омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу
преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање; писање текстова; продукција
музике; изнајмљивање играчака; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; писање песама;
писање сценарија; 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; дистрибуција
филмова; услуге тонске технике за манифестације;
услуге монтаже видео записа за манифестације;
режирање филмова, осим рекламних филмова.
(111) 81883
(210) Ж- 2021-1038

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

LIPO DIET
(511) Кл. 9: подаци који су снимљени и који се могу
преузети; рачунарски софтвер који се може преузети.
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Кл. 16: штампане ствари; материјали за обуку и
наставу; хартија и картон; фотографије; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера; научне и технолошке услуге, као и
услуге истраживања и пројектовања у вези са њима;
услуге индустријских анализа, индустријског
истраживања и индустријског дизајна.
(111) 81884
(210) Ж- 2021-1037

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

LIPODIET
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететска
храна и супстанце за медицинске потребе
прилагођене за медицинску и клиничку употребу;
прехрамбени и дијететски додаци исхрани намењени
побољшању здравља и мршављењу; дијететски
додаци [додаци исхрани]; витамински производи;
прехрамбени производи с минералима за медицинску
употребу; препарати на бази витамина, протеина,
минерала, микроелемената.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
припремање, организовање и одржавање семинара,
курсева и конференција.
Кл. 44:
хигијенска заштита и нега лепоте;
медицинске услуге; саветовање у вези дијететике и
исхране; услуге саветовања о здрављу; пружање
информација о исхрани и дијететским додацима
[додацима исхрани].
(111) 81885
(210) Ж- 2021-1036

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

Ж
наставу; хартија и картон; фотографије; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
припремање, организовање и одржавање семинара,
курсева и конференција.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера; научне и технолошке услуге, као и
услуге истраживања и пројектовања у вези са њима;
услуге индустријских анализа, индустријског
истраживања и индустријског дизајна.
(111) 81886
(210) Ж- 2021-1333

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Udruženje građana Košnica Dorćol, Господар
Јованова 69, стан 1, 11000, Београд-Стари Град, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
организовање и вођење културних, едукативних и
креативних радионица; организовање и вођење
културних, музичких, образовних и спортских
активности и манифестација за децу и одрасле;
едукација у области екологије и заштите животне
средине; организовање активности из области
екологије; организовање педагошких и психолошких
радионица.
(111) 81887
(210) Ж- 2021-1334

(531) 11.01.05; 11.03.23; 27.05.01
(511) Кл. 9: подаци који су снимљени и који се могу
преузети; рачунарски софтвер који се може преузети.
Кл. 16: штампане ствари; материјали за обуку и
ЗИС / RS / IPO

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 24.01.2022.
(732) Udruženje građana Košnica Dorćol, Господар
Јованова 69, стан 1, 11000, Београд-Стари Град, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 26.11.01; 27.01.04; 27.05.17; 27.05.22; 28.05.00
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
организовање и вођење културних, едукативних и
креативних радионица; организовање и вођење
културних, музичких, образовних и спортских
активности и манифестација за децу и одрасле;
едукација у области екологије и заштите животне
средине; организовање активности из области
екологије; организовање педагошких и психолошких
радионица.
(111) 81888
(210) Ж- 2021-1254

(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) DELHAIZE LE LION / DE LEEUW, Société en
commandite par actions / Commanditaire
vennootschap op aandelen, Rue Osseghem 53, 1080
Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9: апликацијски софтвер за паметне
телефоне; софтвер који се може преузимати;
софтверске
платформе;
магнетне
картице.
Кл. 16: папир; папирни картон; картон; штампане
ствари; новине; књиге; упутства; промотивне
брошуре; лифлети; купони; публикације; магазини;
периодични часописи; каталози; билтени; проспекти;
претплатне карте (немагнетне); кредитне картице
(немагнетне); картице лојалности (немагнетне).
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Кл. 20: намештај, огледала, рамови; контејнери за
складиштење или транспорт који нису од метала.
Кл. 35:
управљање комерцијалним пословима,
пословна администрација, пословне и/или рекламне
информативне услуге; пословна администрација
картица за нефинансијску употребу за развијање
лојалности купаца; услуге организовања такмичења
у рекламне сврхе; организација промотивних
операција за развијање лојалности купаца,
промотивне кампање; презентација и демонстрација
производа и услуга у промотивне или рекламне
сврхе; услуге оглашавања; дистрибуција рекламних
порука на свим медијима, укључујући дигиталне
медије, и рекламног материјала (летака, флајера,
штампаних
материјала,
узорака);
управљање
рачунарским
датотекама;
административно
управљање куповином производа и / или услуга на
интернету; административно управљање акцијама за
развијање лојалности купаца и системима бонуса.
Кл. 36: додељивање бонуса или поена, сразмерно
плаћеним
износима
приликом
куповине
(финансијске услуге); издавање вредносних ваучера
у облику поклон ваучера и купона; издавање ваучера
за попуст и других сличних ваучера који имају
новчану вредност; услуге обраде плаћања путем
ваучера лојалности; издавање вредносних ваучера за
награђивање лојалност купаца; услуге штедње,
укључујући у оквиру програма лојалности купаца,
такође и путем шема финансијских бонуса.
Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе.
Кл. 41: образовање, забава; услуге клубова (забава
или образовање); организовање такмичења у
образовне или културне сврхе.
Кл. 43: услуге хране и пића (храна).
(111) 81889
(210) Ж- 2021-1255

(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) DELHAIZE LE LION / DE LEEUW, Société en
commandite par actions / Commanditaire
vennootschap op aandelen, Rue Osseghem 53, 1080
Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9: апликацијски софтвер за паметне
телефоне; софтвер који се може преузимати;
софтверске
платформе;
магнетне
картице.
Кл. 16: папир; папирни картон; картон; штампане
ствари; новине; књиге; упутства; промотивне
брошуре; лифлети; купони; публикације; магазини;
периодични часописи; каталози; билтени; проспекти;
претплатне карте (немагнетне); кредитне картице
(немагнетне); картице лојалности (немагнетне).
Кл. 20: намештај, огледала, рамови; контејнери за
складиштење или транспорт који нису од метала.
Кл. 35:
управљање комерцијалним пословима,
пословна администрација, пословне и/или рекламне
информативне услуге; пословна администрација
картица за нефинансијску употребу за развијање
лојалности купаца; услуге организовања такмичења
у рекламне сврхе; организација промотивних
операција за развијање лојалности купаца,
промотивне кампање; презентација и демонстрација
производа и услуга у промотивне или рекламне
сврхе; услуге оглашавања; дистрибуција рекламних
порука на свим медијима, укључујући дигиталне
медије, и рекламног материјала (летака, флајера,
штампаних
материјала,
узорака);
управљање
рачунарским
датотекама;
административно
управљање куповином производа и / или услуга на
интернету; административно управљање акцијама за
развијање лојалности купаца и системима бонуса.
Кл. 36: додељивање бонуса или поена, сразмерно
плаћеним
износима
приликом
куповине
(финансијске услуге); издавање вредносних ваучера
у облику поклон ваучера и купона; издавање ваучера
за попуст и других сличних ваучера који имају
новчану вредност; услуге обраде плаћања путем
ваучера лојалности; издавање вредносних ваучера за
награђивање лојалност купаца; услуге штедње,
укључујући у оквиру програма лојалности купаца,
такође и путем шема финансијских бонуса.
Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе.
Кл. 41: образовање, забава; услуге клубова (забава
или образовање); организовање такмичења у
образовне или културне сврхе.
Кл. 43: услуге хране и пића (храна).
(111) 81890
(210) Ж- 2020-1665

(181) 01.10.2030.
(220) 01.10.2020.
(151) 26.01.2022.

(732) ЗАДУЖБИНА "МИЛАНА
МЛАДЕНОВИЋА", Пјадора де Мондезира бр. 8,
Београд, RS
(740) Адвокат Ненад Миловановић, Пјадора де
Мондезира бр. 8, 11000 Београд
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Ж
(540)

EKV
(511) Кл. 9: дигитална музика која се може преузети;
мелодије звона, слике и музика који се могу преузети
преко глобалне рачунарске мреже и бежичних
уређаја; звуци звона за телефоне који се могу
преузети; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
Кл. 15: ремени за гитаре; трзалице за гитаре; жице за
гитаре; каишеви за музичке инструменте; музичке
кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
образовне књиге; небелетристичке књиге; рукописи
у књигама; књижице; музичке партитуре у
штампаном облику; обележивачи за књиге;
штампане књиге; штампане књиге са нотама;
штампане књиге у области музичког образовања;
штампане лекције; штампане музичке партитуре;
штампане
награде;
штампане
периодичне
публикације о музици; штампане позивнице;
штампане публикације; штампани календари;
штампани
леци;
штампани
материјали
за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија; монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике,
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке; натписи од папира или картона.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; мајице;
дукс мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице
за главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа];
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кожне јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље; прслуци; рукавице [одећа].
Кл. 41: образовне услуге и разонода.
(111) 81891
(210) Ж- 2020-1666

(181) 01.10.2030.
(220) 01.10.2020.
(151) 26.01.2022.

(732) ЗАДУЖБИНА "МИЛАНА
МЛАДЕНОВИЋА", Пјадора де Мондезира бр. 8,
Београд, RS
(740) Адвокат Ненад Миловановић, Пјадора де
Мондезира бр. 8, 11000 Београд
(540)

Ekatarina Velika
(511) Кл. 9: дигитална музика која се може преузети;
мелодије звона, слике и музика који се могу преузети
преко глобалне рачунарске мреже и бежичних
уређаја; звуци звона за телефоне који се могу
преузети; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
Кл. 15: гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке
инструменте.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
образовне књиге; небелетристичке књиге; рукописи
у књигама; књижице; музичке партитуре у
штампаном облику; обележивачи за књиге;
штампане књиге; штампане књиге са нотама;
штампане књиге у области музичког образовања;
штампане лекције; штампане музичке партитуре;
штампане
награде;
штампане
периодичне
публикације о музици; штампане позивнице;
штампане публикације; штампани календари;
штампани
леци;
штампани
материјали
за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија; монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике,
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
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репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке; натписи од папира или картона.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; мајице;
дукс мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице
за главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа];
кожне јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље;
прслуци;
рукавице
[одећа].
Кл. 41: образовне услуге и разонода.
(111) 81892
(210) Ж- 2021-1227

(181) 13.07.2031.
(220) 13.07.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) Реља Мирков, Патријарха Јоаникија 14,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, плава.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући
подупираче за књиге, сребрни папир, оловке, новине,
периодичне публикације, жигове [печате], свеске,
каталоге, књиге, грбове [папирне печате], печате,
штампане роковнике, штампане публикације,
приручнике,
светлећи
папир,
наливпера,
обележиваче за књиге, држаче печата, кутије за
печате, постоља за печате, апарате за уништавање
папира [шредере] за канцеларијску употребу, бочице
за мастило, држаче списа, секаче папира
[канцеларијски прибор], траке за бар кодове.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Кл. 45: правне услуге; укључујући лиценцирање
интелектуалне својине, праћење права интелектуалне
својине за правно саветодавне сврхе, правна
истраживања, парничне услуге, регистрације имена
домена [правне услуге], услуге мирног решавања
спорова, консултације о интелектуалној својини,
управљање ауторским правима, услуге арбитраже,
услуге припрема правних докумената, правно
управљање лиценцама, правне услуге у вези са
преговорањем о уговорима за друге, лизинг имена
домена на интернету, правне услуге у одговарању на
позиве за подношење понуда, лиценцирање [правне
услуге] у оквиру издавања софтвера, услуге правног
саветовања у вези са мапирањем патената, услуге
правног заступања, ревизију правне усклађености.
(111) 81893
(210) Ж- 2021-615

(181) 06.04.2031.
(220) 06.04.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) SEVEN S.P.A. , Via Fornacino, 96, I-10040,
Leinì (TO), IT
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

7SEVEN
(511) Кл. 9: апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; оптички апарати и инструменти,
наочаре [оптика], наочаре за сунце, наочаре, рамови
за наочаре, спортске наочаре; заштитни уређаји за
личну употребу у случају несреће, зрачења и пожара;
футроле за електронске планере, за фотографску
опрему, за наочаре, за компакт-дискове, двд-дискове
и видео касете, за лаптоп рачунаре, за телефоне, за
мобилне телефоне и за смартфоне [паметне
телефоне]; навлаке за мобилне телефоне, за
смартфоне [паметне телефоне], за таблет рачунаре и
за електонске и/или рачунарске производе; рачунске
машине; џепни калкулатори; футроле за дигитроне;
усб прикључци; катанци са читачем отиска прста,
електронски
катанци
и
паметни
катанци.
Кл. 16: штампане ствари, укључујући канцеларијски
прибор, цртежи који се копирају на подлогу,
обележивачи за књиге, улазнице, етикете, карте,
визит карте, честитке и разгледнице, позивнице,
налепнице, поклон ваучер картице, свеске, дневници,
мемо блокчићи, блокови за белешке; постери,
календари, фотографије (штампане); штампане
публикације, књиге, периодичне публикације,
приручници, часописи, новине, билтени, каталози,
брошуре и памфлети; прибор за преписку,
укључујући папире за писање и коверте; комплети
прибора за писање, предмети и инструменти за
писање и цртање, наиме оловке, хемијске оловке са
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куглицом, наливпера, маркери са врхом од филца,
трајни
маркери,
флуоросцентни
маркери,
флуоросцентни
фломастери,
ролер
оловке,
фломастери са врхом од филца; графитне оловке,
креда за писање, воштане боје, футроле за оловке и
за цртеже, дневни и недељни планери, регистратори
са прстеновима, фасцикле за цртеже, уложне мапе са
прстеновима, папир за умотавање поклона; папирне
кесе за куповину; пластични материјал за паковање;
папирне или пластичне кесице за поклоне.
Кл. 18: руксаци; ранчеви; школске торбе; торбе за
преко рамена за ношење беба; торбе; торбе за
куповину; торбе за путовања и цилиндричне
текстилне путне торбе; торбе и путне торбе за
спортску одећу; ручне торбице; ранчеви за
камповање; торбе за плажу; ранчеви за планинарење
и пењање; торбе на раме; актовке, новчаници;
женске ташне; футроле за кључеве; торбице за
ношење на боковима; кофери; кишобрани; сандуци
[пртљаг]; штапови за ходање; кофери за кратка
путовања; козметичке торбице; поклон торбе за
одећу; торбе са точкићима, ранчеви са точкићима и
кофери са точкићима.
Кл. 35: малопродаја, велепродаја и интернет продаја
која се односи на апарате и инструменте за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података, апарате и инструменте за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије оптичке апарате и инструменте,
наочаре [оптика], наочаре за сунце, наочаре, рамове
за наочаре, спортске наочаре, заштитне уређаје за
личну употребу у случају несреће, зрачења и пожара,
футроле за електронске планере, за фотографску
опрему, за наочаре, за компакт-дискове, двд-дискове
и видео касете, за лаптоп рачунаре, за телефоне и
мобилне телефоне, за смартфоне [паметне телефоне],
навлаке за мобилне телефоне, за смартфоне [паметне
телефоне], за таблет рачунаре и за електонске и/или
рачунарске производе, рачунске машине, џепне
калкулаторе, футроле за дигитроне, усб прикључке,
катанце са читачем отиска прста, електронске
катанце и паметне катанце, штампане ствари,
укључујући , канцеларијски прибор, цртеже који се
копирају на подлогу, обележиваче за књиге,
улазнице, етикете, карте, визит карте, честитке и
разгледнице, позивнице, налепнице, поклон ваучер
картице, свеске, дневнике, мемо блокчиће, блокове
за белешке, постере, календаре, фотографије
(штампане),
штампане
публикације,
књиге,
периодичне публикације, приручнике, часописе,
новине, билтене, каталоге, брошуре и памфлете,
прибор за преписку, укључујући папире за писање и
коверте, комплете прибора за писање, прибор и
инструменте за писање и цртање, наиме оловке,
хемијске оловке са куглицом, наливпера, маркере са
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Ж
врхом од филца, трајне маркере, флуоросцентне
маркере, флуоросцентне фломастере, ролер оловке,
фломастере са врхом од филца, графитне оловке,
креду за писање, воштане боје, футроле за оловке и
за цртеже, дневне и недељне планере, регистраторе
са прстеновима, фасцикле за цртеже, уложне мапе са
прстеновима, папир за умотавање поклона, папирне
кесе за куповину, пластични материјал за паковање,
папирне или пластичне кесице за поклоне, руксаке,
ранчеве, школске торбе, торбе за преко рамена за
ношење беба, торбе, торбе за куповину, торбе за
путовања и цилиндричне текстилне путне торбе,
торбе и путне торбе за спортску одећу, ручне
торбице, ранчеве за камповање, торбе за плажу,
ранчеве за планинарење и пењање, торбе на раме,
актовке, новчанике, женске ташне, футроле за
кључеве, торбице за ношење на боковима, кофере,
кишобране, сандуке [пртљаг], штапове за ходање,
кофере за кратка путовања, козметичке торбице,
поклон торбе за одећу, торбе са точкићима, ранчеве
са точкићима и кофере са точкићима.
(111) 81894
(210) Ж- 2021-1261

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) ClimatePartner GmbH, St.-Martin-Str. 59,
81669, Munich, DE
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.16; 27.05.01; 27.05.04;
28.03.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) жута, бела, црвена, зелена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 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.
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) 81896
(210) Ж- 2021-1349

(181) 02.08.2031.
(220) 02.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 16.03.17; 26.01.04; 26.01.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 9: наочаре; наочаре за сунце; спортске
наочаре; кутије и футроле за наочаре; кутије и
футроле за наочаре за сунце.
(111) 81895
(210) Ж- 2021-1229

(181) 13.07.2031.
(220) 13.07.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) Joy's United Kft. , Üstökös u. 4. , H-6724,
Szeged, HU
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(531) 01.01.14; 01.15.17; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(511) Кл. 1: ензимски препарати за употребу у
индустрији детерџената.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 3: препарати за избељивање; препарати за
чишћење; есенцијална уља; омекшивачи за веш;
избељивач за веш; препарати за прање веша; уља за
чишћење; сапун; средства за уклањање мрља.
(111) 81897
(210) Ж- 2021-1350

(181) 02.08.2031.
(220) 02.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
(111) 81899
(210) Ж- 2021-1385

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 26.01.16; 26.01.22;
26.01.24; 27.05.01
(511) Кл. 5: пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(531) 01.01.02; 08.07.08; 11.03.07; 19.03.05; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.15
(591) Црвена, плава, жута, браон, сива, бела и црна
(511) Кл. 29: чипс од кромпира.
(111) 81898
(210) Ж- 2021-1386

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(111) 81900
(210) Ж- 2021-1391

(181) 10.08.2031.
(220) 10.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) Athleta (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105,, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.13; 26.03.04; 26.03.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.

(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 26.01.16; 27.05.01
(511) Кл. 5: пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

ЗИС / RS / IPO

(111) 81901
(210) Ж- 2021-1384

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 26.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
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(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 27.05.01
(511) Кл. 5: пелене и гацице за одвикавање од
пелена направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(111) 81902
(210) Ж- 2021-462

(181) 17.03.2031.
(220) 17.03.2021.
(151) 26.01.2022.

(732) C&A AG, c/o C&A Mode AG,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ECO WARRIOR
(511) Кл. 18: кожа и имитације коже и роба
направљена од поменутих материјала која није
обухваћена другим класама, наиме пртљаг, актен
ташне, ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба.
Кл. 24: текстилне тканине за женско рубље; текстил
и замене за текстил; текстилни производи који нису
обухваћени другим класама наиме ткане тканине,
текстил за купање, вреће за спавање, тканине за
домаћинство, завесе од текстила или пластике;
прекривачи за кревете и столове; пластични
материјали
(замена
за
тканине).
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
(181) 21.07.2031.
(220) 21.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, TW
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд

(540)

ROG REMIX
(511) Кл. 9:
рачунарски програми, снимљени;
рачунарски оперативни програми, снимљени;
рачунарски програми, снимљени; апликације
рачунарских софтвера које се могу преузимати;
компјутерски хардвер; уређаји за електричне и
електронске ефекте за музичке инструменте; аудио
миксете; миксете звука; еквилајзери који су аудио
уређају.
Кл. 15:
клавијатуре за музичке инструменте;
музички
инструменти;
електронски
музички
инструменти; дирке за музичке инструменте;
музички синтисајзери; штимери за електричне
музичке инструменте.
(111) 81904
(210) Ж- 2021-1366

(181) 04.08.2031.
(220) 04.08.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AU
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060,
Београд
(540)

SUNVIVE
(511) Кл. 3: лосиони за заштиту од сунца; уља за
заштиту од сунца; ружеви; креме за заштиту од
сунца; гелови за заштиту од сунца; лосиони за
сунчање; креме за сунчање; гелови за сунчање.
(111) 81905
(210) Ж- 2021-1367

(181) 04.08.2031.
(220) 04.08.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) Радмила Девић, Пут за Руму 28, 21208,
Сремска Каменица, RS
(540)

(111) 81903
(210) Ж- 2021-1272
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(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 28.05.00
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35:
оглашавање, водјење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
(111) 81906
(210) Ж- 2021-1368

(181) 04.08.2031.
(220) 04.08.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BZ

Ж
оглашавање,
пословни
менаџмент,
пословна
администрација, пословно управљање и вођење
послова, канцеларијски послови.
Кл. 39: паковање робе, испорука робе, складиштење робе.
Кл. 44:
услуге расадника; узгајање биљака;
пољопривредне услуге.
(111) 81908
(210) Ж- 2021-674

(181) 19.04.2031.
(220) 19.04.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) SPECIJALNA OFTALMOLOŠKА BOLNICА
ELIKSIR NOVI SAD, Мародићева 12,
21000, Нови Сад, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)

(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 81907
(210) Ж- 2021-508

(181) 25.03.2031.
(220) 25.03.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) Предузеће за пољопривредну производњу
Сунце југа д.о.о. Врањска Бања, Краља Петра I
138, Врањска Бања-Врање, RS
(740) Адвокат Љубица М. Радовић, Булевар краља
АЛександра 261, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03
(591) зелена, црвена, жута, наранџаста.
(511) Кл. 29: смрзнуто воће, смрзнуто поврће;
конзервисано воће, конзервисано поврће; сушено
воће, сушено поврће.
Кл. 31: свеже поврће, свеже воће.
Кл. 34: дуван и дувански производи; прибор за
пушаче.
Кл. 35: услуге у вези са прометом смрзнутог воћа,
смрзнутог
поврћа,
конзервисаног
воћа,
конзервисаног поврћа, сушеног воћа, сушеног
поврћа, свежег поврћа, свежег воћа, дувана и
дуванских производа, прибора за пушаче, услуге у
трговини на велико и мало смрзнутим воћем,
смрзнутим поврћем, сушеним воћем, сушеним
поврћем, свежим поврћем, свежим воћем, дуваном и
дуванским производима, прибором за пушаче,
ЗИС / RS / IPO

(531) 03.11.03; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 10: вештачке очи; игле за медицинску
употребу; кутије за инструменте које користе лекари;
медицински апарати и инструменти; ортопедски
артикли; офталмометри; офталмоскопи; посуде за
медицинску употребу; сочива [очне протезе] за
хируршку уградњу; хируршки и медицински апарати
и инструменти; хируршки импланти од вештачких
материјала; хируршки прибор.
Кл. 41: образовне услуге, нарочито у области
здравства, офталмологије; пружање услуга у области
образовања; услуге пружања обуке.
Кл. 44: офталмолошке услуге; оптичарске услуге.
(111) 81909
(210) Ж- 2021-1277

(181) 21.07.2031.
(220) 21.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
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(531) 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04
(591) црвена, плава, зелена.
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце
за прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детерџенти за прање
веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веша; средства
за испирање веша; етерична уља као мириси за
употребу приликом прања веша; мирисни препарати
за употребу приликом прања веша; сапуни и гелови;
производи за испирање и препарати за омекшавање;
омекшивачи за веш.
Кл. 5: препарати за уништавање гамади за употребу
приликом прања веша; фунгициди, хербициди;
гермициди; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству; средства за дезинфекцију за употребу
приликом прања веша; средства за дезинфекцију за
употребу приликом испирања веша; гермицидни
детерџенти; сапуни и детерџенти са дезинфекционим
дејством; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству.
(111) 81910
(210) Ж- 2021-1276

(181) 21.07.2031.
(220) 21.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ALPHA/ALFA
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце
за прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детерџенти за прање
веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веша; средства
за испирање веша; етерична уља као мириси за
употребу приликом прања веша; мирисни препарати
за употребу приликом прања веша; сапуни и гелови;
производи за испирање и препарати за омекшавање;
омекшивачи за веш.
Кл. 5: препарати за уништавање гамади за употребу
приликом прања веша; фунгициди, хербициди;
гермициди; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству; средства за дезинфекцију за употребу
приликом прања веша; средства за дезинфекцију за
употребу приликом испирања веша; гермицидни
детерџенти; сапуни и детерџенти са дезинфекционим
дејством; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству.
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(111) 81911
(210) Ж- 2020-1835

(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 27.01.2022.
(732) DTZR d.o.o., Драже Павловића 10, Београд, RS
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 16: хартија, картон и производи од њих,
наиме, свеске, календари, разгледнице, подметачи,
кесе, коверте, све врсте украсних предмета и поклона
од папира и картона; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање (који није укључен у друге класе);
штампарска слова; клишеи; све напред наведено у
вези са одећом, обућом, покривалима за главу и
услугама обезбеђивања хране, пића и привременог
смештаја.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 81912
(210) Ж- 2021-1327

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Јукићева 53, 71000, Сарајево, BA
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

MELNOT
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 81913
(210) Ж- 2021-1335

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 24.17.25; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишц́ење, полирање, рибање и
абразивни препарати; сапуни; препарати за прање
посуђа, марамице за препарате за чишц́ење; адитиви за
прање веша; препарати за прање веша; детердженти за
прање веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веш; средства за
испирање веша; етерична уља као мириси за употребу
приликом прања веша; мирисни препарати за употребу
приликом прања веша; сапуни и гелови; производи за
испирање и препарати за омекшавање; омекшивачи
тканине; потпури; тамјан; уља за парфеме и мирисе;
мирисна водица за употребу у домац́инству и за
употребу на тканинама; миришљава дрвца; ароматични
препарати; етерична уља.
Кл. 5: антибактеријски сапун; дезинфекциони сапун;
дезинфицијенси за хемијске тоалете; средства за
дезинфекцију у хигијенске сврхе; антибактеријска
средства за прање руку; препарати за уништавање гамади
за употребу приликом прања веша; биоциди, фунгициди;
хербициди; гермициди; препарати за уништавање вируса;
сапуни и детердженти са хигијенским дејством; средства
за хигијену за употребу у домац́инству; средства за
дезинфекцију за употребу у домац́инству; средства за
дезинфекцију за употребу приликом прања веша; средства
за дезинфекцију за употребу приликом испирања веша;
гермицидни детердженти.
(111) 81914
(210) Ж- 2021-1020

(181) 07.06.2031.
(220) 07.06.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, CH62
4ZD, Wirral, Merseyside, England, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24
(511) Кл. 3: сапун; сапун за избељивање текстила;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; парфимерија; етарска уља;
дезодоранси и препарати против знојења; препарати
за негу косе; шампони и регенератори за косу; боје за
косу; производи за стилизовање косе; немедицински
препарати за личну хигијену; препарати за купање и
туширање; препарати за негу коже; уља, креме и
лосиони за кожу; препарати за бријање; препарати за
употребу пре бријања и после бријања; колоњска
вода; депилатори; препарати за тамњење коже и за
заштиту од сунца; козметика; шминка и препарати за
уклањање шминке; желе од петролеја; препарати за
негу усана; талк пудери; памучна вуна за козметичку
употребу; ватирани штапићи за козметичке сврхе;
јастучићи, убруси или марамице импрегнирани или
навлажени личним лосионом за чишћење или
козметичким
лосионима;
козметичке
маске,
паковања за негу лица; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; препарати за прање
воћа и поврћа; детердженти; препрати и супстанце,
све за употребу у перионицама; препрати за
омекшавање тканина, омекшивачи за веш; препарати
за избељивање; препрати за прање судова; препарати
за уклањање мрља; препарати за ручно прање одеће
и текстила; штирак за прање веша; марамице
натопљене препаратима и супстанцама за чишћење и
полирање; освеживачи ваздуха; средства за
дезодорисање ваздуха.
Кл. 5: препарати за дезинфекцију руку; фармацеутски
препарати; антисептици; дезинфекциона средства за
хигијену и санитарну употребу; дезинфекцијска
средства за прање воћа и поврћа; санитарни препарати
за употребу у домаћинству; антибактеријски препарати
за употребу у домаћинству; препарати за уништавање
штеточина, инсеката и животињских штеточина;
фунгициди; гермициди; бактерициди; паразитициди;
алгициди; инсектициди; хербициди; дезодоранси (не за
личну употребу); препарати за освежавање ваздуха;
репеленти за инсекате; зубарски восак; завоји, фластери
и материјали за превијање; медицински сапун;
медицински препарати за кожу и косу; медицински
препарати за усне; препрати за лечење и/или
ублажавање опекотина од сунца; нафтни желе
(вазелин) за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу; биљни
препрати за медицинску употребу; биљни суплементи
и биљни екстракти; медицински биљни напици;
витамини, минерали, додаци исхрани.
(111) 81915
(210) Ж- 2021-1427

ЗИС / RS / IPO

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 27.01.2022.
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Ж
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FREESTYLE
(511) Кл. 7: аутомати за продају; аутоматске машине
за дистрибуцију; машине за припремање пића;
апарати за припремање расхлађених напитака;
машине
за
прављење
газираних
пића.
Кл. 11: уређаји за осветљење, грејање, производњу
паре, хлађење и снабдевање водом; расхладне
јединице за дозирање пића; апарати за хладне
напитке; грејни и расхладни апарати за точење
топлих и хладних напитака; апарати за хлађење пића.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 81916
(210) Ж- 2021-1477

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) GALENIKA a.d. Beograd, Батајнички друм
б.б., 11080, Београд-Земун, RS
(540)

OLIGOGAL
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 81917
(210) Ж- 2021-1322

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) ShenZhen Houshuxia Technology Co., LTD,
Rm 203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, TSinghua Community, Longhua
Street, Longhua District, Shenzhen, CN
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 9: усб флеш дискови; сталци прилагођени
за лаптоп рачунаре; футроле за паметне телефоне;
заштитне фолије прилагођене за паметне телефоне;
слушалице бубице; кутије за звучнике, преносиви
мултимедијални плејери; сталци прилагођени за
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мобилне телефоне; усб каблови; пуњачи батерија;
преносни пуњачи; слушалице; штапови за селфи
(ручни моноподи); материјали за електричне водове
(жице, каблови); електричне батерије; паметне
наруквице (мерни инструменти); тастатуре за рачунаре,
мишеви (периферија рачунара); микрофони; мрежна
чворишта (хубови); држачи мобилних телефона
прилагођени за употребу у аутомобилима; тахографи;
електрични адаптери; електричне утичнице; мрежни
рутери; паметни сатови.
Кл. 11: сијалице, електричне; апарати и инсталације за
осветљавање; сигурносне лампе; машине за припрему
кафе, електричне; фенови за косу; инсталације за
филтрирање ваздуха; апарати за пречишћавање гаса;
инсталације за пречишћавање воде; џепни грејачи;
упаљачи; лампе; вентилатори (за климатизацију);
електрични вентилатори за личну употребу;
овлаживачи ваздуха; фрижидери; стоне лампе.
Кл. 35: оглашавање; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
услуге агенција за пружање пословних информација;
унапређење продаје за друге; услуге агенција за увоз
и извоз; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; проналажење особља;
оптимизација претраживача за унапређење продаје;
израда извода са рачуна; презентација робе;
комерцијална администрација лиценцирања роба и
услуга трећих лица.
(111) 81918
(210) Ж- 2021-1328

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

P&G PROFESSIONAL
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишц́ење, полирање, рибање
и абразивни препарати; сапуни; препарати за прање
посуђа, марамице за препарате за чишц́ење; адитиви за
прање веша; препарати за прање веша; детердженти за
прање веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веш; средства за
испирање веша; етерична уља као мириси за употребу
приликом прања веша; мирисни препарати за употребу
приликом прања веша; сапуни и гелови; производи за
испирање и препарати за омекшавање; омекшивачи
тканине; потпури; тамјан; уља за парфеме и мирисе;
мирисна водица за употребу у домац́инству и за
употребу на тканинама; миришљава дрвца; ароматични
препарати; етерична уља.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 5: антибактеријски сапун; дезинфекциони сапун;
дезинфицијенси за хемијске тоалете; средства за
дезинфекцију у хигијенске сврхе; антибактеријска
средства за прање руку; препарати за уништавање
гамади за употребу приликом прања веша; биоциди,
фунгициди; хербициди; гермициди; препарати за
уништавање вируса; сапуни и детердженти са
хигијенским дејством; средства за хигијену за
употребу у домац́инству; средства за дезинфекцију
за употребу у домац́инству; средства за
дезинфекцију за употребу приликом прања веша;
средства за дезинфекцију за употребу приликом
испирања веша; гермицидни детердженти.
(111) 81919
(210) Ж- 2021-1338

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 27.01.2022.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР
ДОО БЕОГРАД, Ул. Цара Лазара бр. 5А, 11000,
Београд, RS
(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут
43ј/10, Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 25.07.17; 26.15.13; 29.01.12
(591) пурпурно розе, зелена.
(511) Кл. 19: екструдиране полистиренске плоче за
изолацију (тзв. xпс).
(111) 81921
(210) Ж- 2021-1387

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

IBLON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди, све напред наведено за
пољопривредну употребу.
(111) 81922
(210) Ж- 2021-1345

(531) 01.15.11; 07.01.12; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.22; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, црвена, тегет, плава.
(511) Кл. 16: проспекти; приручници; формулари
(штампани);
штампане
публикације.
Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припремање и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
подучавање.
Кл. 42: рачунарско програмирање; софтвери у виду
сервиса (SaaS).
(111) 81920
(210) Ж- 2021-1136

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 28.01.2022.
(732) POFIKS DOO, ul. Dereboj bb, 1200, Tetovo, MK
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
ЗИС / RS / IPO

(181) 30.07.2031.
(220) 30.07.2021.
(151) 31.01.2022.

(300) 35577 03.02.2021. AD.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SUMMER SHUFFLE
(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, луле, џепне машинице за увијање
цигарета, упаљачи, шибице.
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Ж
(111) 81923
(210) Ж- 2021-1007

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар
Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, Београд
(540)

(540)

IBEROBIOTICS
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски и
нутритивни
суплементи;
дијететска
храна
прилагођена за медицинску намену; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететска
влакна;
пробиотска
бактеријска
формулација за медицинску употребу; додаци
исхрани за дијететску употребу; додаци исхрани за
медицинску намену.
(111) 81926
(210) Ж- 2021-699

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(554) Тродимензионални знак
(591) светло плава, тамно плава, светло зелена, тамно
зелена, сива.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, нарочито воде (пића); газирана
вода, изотоници.
(111) 81924
(210) Ж- 2021-1317

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.

(300) 018447581 07.04.2021. EM.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

IBEROBIOME
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски и
нутритивни
суплементи;
дијететска
храна
прилагођена за медицинску намену; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететска
влакна;
пробиотска
бактеријска
формулација за медицинску употребу; додаци
исхрани за дијететску употребу; додаци исхрани за
медицинску намену.
(111) 81925
(210) Ж- 2021-1318

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Ivković Investment Group doo Ratina,
Владислава Маржика бр. 7, 36212 Ратина, Краљево, RS
(740) Адвокат Милан Јоцовић, Кнеза Милоша бр. 25,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, тамно плава (тегет).
(511) Кл. 6: грађевински метални панели; преносиве
грађевине
(конструкције),
металне;
оквири
грађевинских конструкција од метала; кровне
конструкције од метала.
Кл. 42: грађевинско пројектовање.
(111) 81927
(210) Ж- 2021-1213

(181) 12.07.2031.
(220) 12.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.

(300) 018447575 07.04.2021. EM.
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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(531) 19.03.03; 24.01.09; 24.01.13; 24.09.05; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 16: штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе од
дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; филтере за
цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 35: малопродаја, велепродаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара.
(111) 81928
(210) Ж- 2021-1214

(181) 12.07.2031.
(220) 12.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.14; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, розе.
(511) Кл. 35:
оглашавање; рекламирање.
Кл. 41: услуге ноћних клубова (забава).
(111) 81930
(210) Ж- 2021-1304

(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

UNOFAST
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81931
(210) Ж- 2021-1303

(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DUOFEXIN
(531) 24.01.09; 24.01.13; 24.09.05; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 16: штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе од
дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; филтере за
цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 35: малопродаја, велепродаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара.
(111) 81929
(210) Ж- 2021-186

(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) AZIMEN DOO BEOGRAD, Kaрађорђева 2-4,
Београд, RS
(740) Адвокат Марија Томић, Краља Милана 33/6,
Београд
(540)

(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81932
(210) Ж- 2021-801

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) RVM doo, Цара Лазара 38, Краљево, RS
(540)

WE THNIK ABOUT THE BOX
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотованје и
паковање;
штампарска
слова,
клишеи.
Кл. 40: обрада дрвета; обрада папира; обрађивање
коже; завршна обрада текстила; прерада отпада и
ђубрета; пречишћавање ваздуха и обрада воде;
услуге штампања; конзервисање намирница и пића.
(111) 81933
(210) Ж- 2021-616

(181) 07.04.2031.
(220) 07.04.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

пробиотске
бактеријске
формулације
за
ветеринарску употребу; додаци исхрани са
хранљивим материјама за животиње који садрже
екстракте гљива.
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пића за животиње; слад.
(111) 81935
(210) Ж- 2021-1291

(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.06; 11.03.20; 19.03.01;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(591) тамно зелена, црвена, бела, плава, браон,
светло зелена, беж
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање кајмак намаза;
етикете и налепнице за кајмак намаз; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
кајмак намаз.
Кл. 29: кајмак намаз.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
кајмак намазом.
(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott
Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) DEBELI MEDVED, Булевар Михајла Пупина
103, 11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 81934
(210) Ж- 2021-787

Kemzyme
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, пољопривреди,
хортикултури и шумарству; хемијске супстанце за
конзервирање намирница; материје за штављење; све
напред наведено се не користи у производњи робе за
људску употребу; немедицински хемијски додаци за
храну за животиње; пигменти, ензими, хемијске
ароме, антиоксиданси, хемикалије за спречавање
развоја буђи, све за храну за животиње; ензими за
употребу у производњи хране за кућне љубимце и
животиње; пробиотске бактерије за употребу у
производњи хране за кућне љубимце и животиње.
Кл. 5: ветеринарски препарати и производи; ензими
као додатак исхрани за животиње; ензимски
препарати за ветеринарску примену; ветеринарски
ензимски препарати за боље варење хране за
животиње; пробиотски додаци исхрани за животиње;
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(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 08.05.03; 26.04.18;
26.04.24; 27.03.03; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.15
(591) тамно плава, бела, тамно жута, црвена, браон.
(511) Кл. 29: виршле и кобасице у кукурузном и
пшеничном тесту на штапићу; виршле; кобасице;
паниране кобасице; помфрит; прстенови од лука
(поховани лук); моцарела сир; чедар сир.
Кл. 30: хлеб, пецива; колачи.
Кл. 43: услуге снек-барова; услуге ресторана; услуге
припремања хране и пића.
(111) 81936
(210) Ж- 2021-1289

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEAK
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
ЗИС / RS / IPO
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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) 81937
(210) Ж- 2021-805

(181) 10.05.2031.
(220) 10.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 ,
Ljubljana, SI
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, крзна и
производи направљени од тих материјала; ковчези,
торбе, новчаници и други производи за ношење;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
огрлице, поводци и одећа за животиње.
Кл. 25: одећа; доњи веш и одећа за спавање; обућа;
покривала за главу; делови одеће, обуће и покривала
за главу.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35:
оглашавање; пословно управљање;
комерцијална
администрација;
канцеларијски
послови; управљање плановима погодности за
запослене; рекламне, маркетиншке и промотивне
услуге; промовисање производа и услуга других
путем наградних картица за лојалност купаца; услуге
програма лојалности, мотивације и бонуса;
промоција робе и услуга других путем програма
картица за попуст; организација, спровођење и
надгледање програма лојалности и подстицајних
шема; управљање програмима попуста који
омогућавају учесницима да остварују попусте на
производе и услуге коришћењем чланске картице за
попусте; промоција продаје путем програма
лојалности купаца; организационо саветовање у вези
с програмима лојалности купаца; управљање
програмима лојалности који укључују попусте или
подстицаје;
примењивање
програма
награде
лојалности који укључује трговачке купоне са
налепницама; организовање програма лојалности
потрошача за комерцијалне, промотивне или
рекламне сврхе; промовисање роба и услуга других
путем шеме награђивања лојалности; модне ревије у
комерцијалне сврхе; увоз и извоз, посредовање,
дистрибуција (продаја), трговина, велепродајне и
малопродајне услуге, продаја путем интернета,
продаја путем поште и каталошка продаја следећих
производа: одеће, доњег веша и одеће за спавање,
обуће, покривала за главу, делова одеће, обуће и
покривала за главу, венчаница и опреме за венчања,
модних наочара и наочара за вид, спортске опреме,
коже и имитације коже, крзна и производа
направљених од тих материјала, ковчега, торби,
новчаника и других производа за ношење,
кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање,
огрлица, поводаца и одеће за животиње, племенитих
метала и њихових легура, накита, драгог и
полудрагог
камења,
часовничарских
и
хронометријских инструмената, парфимеријских
производа, етарских уља, козметичких и тоалетних
препарата, немедицинских препарата за негу зуба,
средстава за бељење и других супстанци за употребу
у перионицама, препарата за чишћење, полирање,
одмашћивање и абразивних препарата, платна,
тканина, текстилних производа и замена за текстилне
производе, текстилне робе за домаћинство, завеса,
часописа, папира и картона, штампаних ствари,
производа за увезивање књига, фотографија
(штампаних), прибора за писање и канцеларијског
материјала (осим намештаја), лепка (средства за
лепљење) за папир или за употребу у домаћинству,
прибора за цртање и сликарског прибора, сликарских
четкица, материјала за обуку и учење, пластичних
омотача, фолија и кеса за умотавање и паковање,
штампарских слова, клишеа, фармацеутских,
медицинских
и
ветеринарских
препарата,
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хигијенских препарата за медицинске потребе,
дијететске хране и супстанци прилагођених за
употребу у медицини и ветерини, хране за бебе,
дијететских додатака исхрани за људе и животиње,
фластера, материјала за завијање, материјала за
пломбирање зуба, зубарске смоле, дезинфекционих
средстава, намештаја, огледала, рамова, прибора и
посуђа за домаћинство или за кухињу, прибора за
јело, стакленог посуђа, порцелана и земљаног
посуђа, кућних апарата и потрошачке електронике,
тепиха, простирки, струњача и отирача, игри и
играчака, хране, пића, воћа, поврћа, зачинског биља,
зачина, дувана и замена за дуван, цигарета и цигара,
електронских цигарета и вапоризатора за пушаче,
производа за пушаче; информативне и саветодавне
услуге у вези са горе наведеним услугама.
(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ, Јосипа
Колумба 33, 24413, Палић, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 12:
виљушкари; точкови за колица
(возило); колица; прикључци за приколице за возила;
електрична возила; возила за кретање по земљи,
ваздуху, води или шинама (изузев бицикала), гуме за
точкове возила; ваздушне пумпе [опрема за возила];
хидраулична кола за возила.
(111) 81940
(210) Ж- 2021-876

(181) 17.05.2031.
(220) 17.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Dragan Radulović PR Radnja za proizvodnju
proizvoda od betona, građevinske usluge i trgovinu
PROMOBET, Милутина Миланковића 3, 11400,
Младеновац, RS
(540)

(111) 81938
(210) Ж- 2021-1252

GORSHTAK
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; безалкохолни
напици; пива.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; ликери; битери
(горка алкохолна пића); коктели на бази алкохолних пића.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање; трговина на велико и
трговина на мало у вези са безалкохолним пићима,
безалкохолним напицима, пивом, алкохолним пићима,
ликерима, битерима (горким алкохолним пићима),
коктелима на бази алкохолних пића.
(111) 81939
(210) Ж- 2021-384

(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) E-P EQUIPMENT CO., LTD., NO.1 XIAQUAN
VILLAGE, LINGFENG STREET, ANJI, HUZHOU,
ZHEJIANG, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.15.15; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, светло зелена, сива, бела.
(511) Кл. 1: термо-механичка пулпа; експандирана
глина за хидропонски раст биљака [супстрат];
аглутинати за глину; аглутинанти, спајачи за бетон;
аглутинати за гипс; аглутинати за малтер; аглутинати
за цемент.
Кл. 17: материјали за звучну изолацију; материјали
за звучну изолацију зграда; акустичне преградне
плоче за звучну изолацију; пенасто стакло за
грађевинарство; пенасто стакло као изолацијски
материјал; спој нице за цеви; неметалне спој нице за
цеви; маса за спајање цеви; изолациони ватростални
материјали;
изолациони
гипс;
изолациони
материјали; изолациони материјали за градњу;
изолациони материјали за задржавање топлоте;
изолациони материјали од стаклених влакана за
зграде; изолациони материјали у грађевинарству;
материјали за непропусно затварање, заптивање и
изоловање; покривачи за пригушење звука;
термоизолациони материјали.
Кл. 19: бетон; ватростални бетон; бетонски блокови;
ватростални блокови, неметални; стаклени грађевински
блокови; глина; грађевинско стакло; стакло за
грађевинарство; грађевински материјали од стакла;
изолационо стакло за грађевинарство; стакло у праху за
употребу у грађевинарству; модификовано стакло у
облику листова за градњу; глинени цреп; керамички
цреп; стаклени цреп; цреп од природног камена; цреп
од цементног малтера; м алтер; ватростални малтери;
епоксидни малтер; малтер за грађевине; мешавина
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малтера; везивни малтер за употребу у грађевинарству;
цеви од цементног малтера; цигле; непечене цигле;
стаклене цигле; ватросталне цигле, неметалне; бетонске
цеви; керамичке цеви; глинене цеви и цевоводи; цеви
димњака, неметалне; димњаци, неметални; бетонски
грађевински елементи; грађевински материјали
неметални; опека; плафонске облоге које нису од
метала; плоче за облагање зидова; црепови, неметални;
камен за поплочавање; блокови за поплочавање,
неметални; плоче за поплочавање, неметалне.
(111) 81941
(210) Ж- 2021-1133

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego,
California 92122, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ILLUMINA
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење пожара и за спречавање
пожара; препарати за каљење и заваривање; материје
за штављење животињске коже; лепљиве супстанце
које се употребљавају у индустрији; гитови и друге
материје за пуњења у облику пасте; компост,
природна ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки
препарати за употребу у индустрији и науци;
биолошки препарати, који нису за медицинску и
ветеринарску употребу; агенси, реагенси, тестови,
ензими, нуклеотиди, пуфери, хемијски препарати и
биолошки препарати за научну и истраживачку
употребу; дијагностички реагенси и препарати, који
нису за медицинску или ветеринарску употребу;
агенси, реагенси, тестови, ензими, нуклеотиди,
пуфери, хемијски препарати и биолошки препарати
за научну и истраживачку употребу, укључујући и у
областима
генотипизације,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
клиничког
истраживања,
метагеномике,
биотехнологије,
истраживања развоја лекова, истраживања лечења
болести, фармацеутског истраживања, медицинског
лабораторијског истраживања, ветеринарске науке,
природних наука, биологије, микорбиологије,
пољопривреде, форензике, исправности хране,
козметике, дерматологије, генетског испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
онкологије, пренаталне неге, болести, ин витро
дијагоностичког истраживања, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
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неге и персонализоване медицине, који нису у
медицинске или ветеринарске сврхе; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, супстрате
ензима, агенсе, тестове, пуфере, хемијске препарате
или биолошке препарате који нису за медицинску
употребу; комплети који садрже неуклеотиде,
реагенсе, ензиме, супстрате ензима, агенсе, тестове,
пуфере, хемијске препарате или биолошке препарате
за научну и истраживачку употребу, укључујући и у
областима
генотипизације,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
клиничког
истраживања,
метагеномике,
биотехнологије,
истраживања развоја лекова, истраживања лечења
болести, фармацеутског истраживања, медицинског
лабораторијског истраживања, ветеринарске науке,
природних наука, биологије, микорбиологије,
пољопривреде, форензике, исправности хране,
козметике, дерматологије, генетског испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
онкологије, пренаталне неге, болести, ин витро
дијагоностичког истраживања, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге и персонализоване медицине, који нису у
медицинске или ветеринарске сврхе.
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; агенси, реагенси, тестови,
ензими, нуклеотиди, пуфери, хемијски препарати и
биолошки препарати за употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; дијагностички реагенси и
препарати за употребу у медицини, стоматологији и
ветерини;
клинички дијагностички реагенси;
биолошки препарати за употребу у медицини; робе
за за лечење обољења и болести који су биолошки и
хемијски препарати за употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; бактеријски препарати за
употребу у медицини и ветерини; биолошке културе
ткива за употребу у медицини, стоматологији и
ветерини; крв за медицинске сврхе; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, агенсе,
тестове, пуфере, хемијске препарате или биолошке
препарате за медицинску употребу; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, агенсе,
тестове, пуфере, хемијске препарате или биолошке
препарате за употребу у медицинским генетским
испитивањима и медицинској дијагностици; агенси,
реагенси, тестови, ензими, нуклеотиди, пуфери,
хемијски препарати и биолошки препарати за
употребу у медицини, стоматологији и ветерини,
укључујући и у областима медицинске дијагностике,
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клиничке дијагностике, ветеринарске дијагностике,
стоматолошке дијагностике, медицинске форензике,
лабораторијске медицине, ветеринарске медицине,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, генетике, козметике, дерматологије,
онкологије, пренаталне неге, болести, форензике, ин
витро
дијагностике,
инфективих
болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге, персонализоване медицине, микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских препарата и развоја лекова; комплети
који се састоје од ензимских супстрата за
медицинско генетско испитивање и медицинску
дијагностику; фармацеутски препарати.
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 преузимати, 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; софтвер за компресију и
декомпресију података; рачунарски софтвер за
копирање, брисање, упоређивање, управљање,
организовање,
компресију,
декомпресију,
обнављање,
поправљање,
креирање,
чување,
синхронизовање, обезбеђивање и архивирање
података и датотека; софтвер за употребу у
областима дијагностике, медицинске дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског истраживања, медицинске форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
медицинске лабораторије, ветеринарске медицине,
ветеринрске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
генотипизације, природних наука, пољопривреде,
исправности хране, козметике, дерматологије,
онкологије, пренаталне неге, болести, форензике, ин
витро
дијагностике,
инфективих
болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге, персонализоване медицине, микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских препарата, развоја лекова и лечења
118

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
болести; рачунарски софтвер који се може
преузимати за компресију и декомпресију датотека
са подацима о геномима; апарати и инструменти за
научна истраживања у лабораторијама, укључујући
генетске секвенцере; лабораторијски уређаји за
откривање генетских секвенци; дијагностички
апарати за откривање патогена за лабораторијску или
истраживачку употребу; научни и истраживачки
апарати и инструменти за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијскиог
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективих болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
препарата, развоја лекова и лечења болести; апарати
за днк и рнк тестирања у истраживачке сврхе; научни
апарати и инструменти за мерење днк, рнк и
протеина и делови и опрема за њих; инструменти за
анализу днк и рнк за медицинска лабораторијска
истраживања; апарати и инструменти за испитивање
гаса, течности и чврстих материја; днк чипови;
рачунарски хардвер; уређаји за обраду података;
рачунари; софтвер који се може преузимати за
научну анализу генетских секвенци; уграђени
софтвер за научне анализе генетских секвенци;
рачунарски софтвер за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицинске, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективих болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
препарата, развоја лекова и лечења болести;
рачунарски софтвер; софтвер који се може
преузимати за чување, организовање и креирање
ЗИС / RS / IPO
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библиотеке гентских података која се може
претраживати за употребу у откривању секвенци и
откривању, дијагностиковању и лечењу болести;
софтвер који се може преузимати за управљање
базама и за чување електронских података; софтвер
који се може преузимати за креирање база података и
информација које се могу претраживати; базе
података у области генетике које се могу
преузимати; научни и истраживачки апарати и
инструменти, укључујући и секвенцере нуклеинске
киселине, низове, скенере, уређаје за електронско
снимање и анализу, опрему за прикупљање узорака
за тестирање, инструменте за контролу квалитета
узорака, кертриџе и посуде за секвенцирање реагенса
и опрему за припрему узорака за тестирање, за
лабораторијску употребу; лабораторијске посуде;
процесор биоинформатичких података секвенцирања
следеће генерације (нгс); софтвер за рачунарске
апликације, укљућујући софтвер који прима и чува
днк, рнк и генетске записе и који даје одобрење
медицинском и истраживачком особљу да користи
записе; електронске публикације које се могу
преузимати у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицинске,
ветеринарске
медицине,
ветеринарске
науке,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, генетике, генотипизације, природних
наука, пољопривреде, исправности хране, козметике,
дерматологије, онкологије, пренаталне неге, болести,
форензике, ин витро дијагностике, инфективих
болести, репродуктивног здравља, неонаталне
интензивне неге, персонализоване медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике, фармацеутских препарата, развоја
лекова и лечења болести; електронски извештаји
који се могу преузимати; рачунарски софтвер који се
може преузимати за компресију и декомпресију
података и датотека; рачунарски софтвер који се
може преузимати за екрипцију података и датотека;
рачунарски софтвер који се може преузимати за
максимизацију простора за чување података и
датотека; рачунарски софтвер који се користи за
компресију датотека, декомпресију датотека,
архивирање и управљање рачунарским датотекама;
рачунарски софтвер који се може преузимати за
приступ и декомпресију архива које се чувају у
датотекама и накнадно прегледање и преузимање
једне или више декомпресованих појединачних
датотека које је чувају унутар оригиналне архиве
компресованих датотека; рачунарски софтвер који се
може преузимати за креирање архива компресованих
ЗИС / RS / IPO
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датотека које садрже једну или више појединачних
датотека које је корисник одабрао; рачунарски
чипови; микропроцесори; интегрисаних кола;
картице са интегрисаним колима; кодиране
електронске чип картице које садрже програме који
се користе за секвенцирање днк.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти, вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад;
апарати, уређаји и производи за сексуалне
активности; медицински апарати и иинструменти;
медицински апарати и инструменти, наиме, генетски
секвенцери; медицински дијагностички апарати и
инструменти за откривање генетских секвенци;
медицински дијагностички апарати за употребу у
откривању патогена; медицински дијагностички
апарати и инструменти за употребу у генетским
анализама; медицински дијагностички апарати и
инструменти за употребу у анализама телесних
течности; апарати за анализу крви; апарати за днк и
рнк тестирања за медицинске потребе; медицински и
ветеринарски апарати и инструменти; аналитички
апарати за медицинске потребе; апарати за
исптивања за медицинске потребе; стоматолошки
апарати и инструменти; медицински дијагностички
апарати и инструменти за употребу у припреми крви,
телесних течности и људских биолошких узорака за
даља испитивања и откривање и идентификацију
патогених нуклеинских киселина у крви, телесним
течностима и биолошким узорцима; клинички и
медицински апарати и инструменти; клинички и
медицински апарати и инструменти, укључујући
секвенцере нуклеинске киселине, скенере низова
нуклеинске киселине, уређаје за снимање и уређаје
за припрему узорака и библиотеке за употребу у
областима генотипизације, медицинске дијагностике,
ветеринарске
дијагностике,
стоматолошке
дијагностике, клиничке дијагностике, медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
дијагностике,
клиничког
истраживања,
метагеномике, биотехнологије, развоја лекова,
лечења
болести,
фармацеутских
производа,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
ветеринарске науке, природних наука, биологије,
микробиологије,
пољопривреде,
форензике,
исправности хране, козметике, дерматологије,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, и генетике, онкологије, пренаталне неге,
болести, ин витро дијагностике, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге и персонализоване медицине; медицински
апарати за употребу у дијагностици и лечењу.
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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; научна, биолошка
и медицинска истраживања; услуге за научне и
истраживачке потребе; медицинска истраживања;
пружање приступа рачунарском софверу који се не
може преузимати; пружање приступа онлајн
рачунарском софтверу за претраживање који се не
може преузимати; пружање приступа онлајн
рачунарском софтверу који се не може преузимати за
дизајн по наруџбини и наручивање медицинске и
робе за медицинска истраживања, тестова, агенаса,
ензима, нуклеотида, нуклеинске киселине, пуфера,
хемијских препарата, биолошких препарата и
реагенаса; услуге софтвера у виду сервиса (саас);
услуге платформе у виду сервиса (паас); софтвер у
виду сервиса (саас) и платформа у виду сервиса
(паас), укључујући хостинг софтвер за употребу од
стране других у сврху дизајна по наруџбини и
наручивања медицинске и робе за медицинска
истраживања, тестова, агенаса, ензима, нуклеотида,
нуклеинске киселине, пуфера, хемијских препарата,
биолошких препарата и реагенаса у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехонологије, метагеномике, фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) и платформе у виду
сервиса (паас) за употребу са дијагностиком,
медицинском
дијагностиком,
медицинским
истраживањем,
клиничком
дијагностиком,
клиничким
истраживањем,
ветеринарском
дијагностиком,
ветеринарским
истраживањем,
стоматолошком дијагностиком, стоматолошким
истраживањем,
медицинском
форензиком,
медицинским
лабораторијским
истраживањем,
лабораторијском
медицином,
ветеринарском
медицином, ветеринарском науком, генетским
испитвањем,
генетиком,
генотипизацијом,
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природним наукама, пољопривредом, исправношћу
хране, козметиком, дерматологијом, онкологијом,
пренаталном негом, болестима, форензиком, ин
витро дијагностиком, инфективним болестима,
репродуктивним
здрављем,
неонаталном
интензивном негом, персонализованом медицином,
микробиологијом, биологијом, биотехнологијом,
метагеномиком,
фармацеутским
производима,
развојем лекова и лечењем болести; услуге софтвера
у виду сервиса (саас) и услуге платформе у виду
сервиса (паас) за прикупљање, чување, анализу,
дељење и извештавање о биолошким, генетским,
клиничким,
медицинским
и
дијагностичким
информацијама, и за праћење узорака и управљање
пројектима, лабораторијским процесом рада и
подацима; хостинг онлајн мрежних услуга које
омогућавају корисницима да чувају, анализирају и
деле податке у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопровреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
секвенцирања и анализе нуклеинске киселине за
научне
и
истраживачке
потребе;
услуге
секвенцирања и анализе генома за научне и
истраживачке потребе; услуге генетске анализе и
извештавања о истом за научне и истраживачке
потребе; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера, база података и апликација за базе
података за друге; инсталација и одржавање
рачунарског софтвера и апликација за базе података
за друге у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
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неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
клиничке дијагностике и консултација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; научне
и технолошке услуге и истраживања у вези са истим;
услуге научних лабораторија; услуге медицинских
лабораторија; рачунарске услуге; рачунарске услуге,
укључујући услуге пружања хостинга у облаку и
услуге пружалаца услуга на лицу места за чување,
анализу и дељење информација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести;
пружање онлајн мрежне услуге која омогућава
корисницима да чувају, приступају, управљају,
анализирају и деле податке за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
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дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
дизајна и развоја аутоматизованих лабораторијских
апарата, лабораторијске опреме и рачунарских
система за друге; пружање консултантских услуга за
друге у вези са управљањем подацима и развојем
информационе
технолошке
инфраструктуре;
пружање консултантских услуга за друге у вези са
планирањем капацитета, ублажавањем ризика и
пружањем локација за обуку; услуге пружања доказа
о концепту за друге, укључујући услуге научних и
технолошких консултација и истраживања у вези са
експерименталним
дизајном,
припремањем
библиотека, контролом квалитета припремања
библиотека, праћењем узорака, контролом квалитета
узорака и припремањем протокола по наруџбини и
водича за кориснике; услуге развоја и припреме база
података за друге за прикупљање, чување, анализу и
извештавање о биолошким информацијама; услуге
рачунарске дијагностике за анализу и секвенцирање
нуклеинске киселине и других биолошких молекула;
услуге развоја аутоматизоване лабораторијске
опреме и система и рачунарског хардвера за
прикупљање,
чување,
анализу,
дељење
и
извештавање о биолошким, генетским, клиничким,
медицинским, дијагностичким и информацијама о
лечењу, и за праћење узорака и управљање
пројектима, лабораторијским процесом рада и
подацима наручених од стране других и по
спецификацијама других; услуге техничке подршке,
услуге техничке подршке, које укључују услуге
управљања
инфраструктуром
за
праћење,
администрацију и управљање системима ит
рачунарства у облаку и апликација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
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природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
испитивања, анализе и евалуације знања, вештина и
способности других у областима медицинске
дијагностике, ветеринарске дијагностике, клиничке
дијагностике,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
дијагностике, клиничког истраживања, развоја
лекова, лечења болести, фармацеутских производа,
природних наука, биологије, микробиологије,
биотехнологије,
метагеномике,
генетског
испитивања, секвенцирања нуклеинске киселине и
генетике како би се утврдила усаглашеност са
стандардима за сертификацију; услуге ажурирање
рачунарског софтвера за друге; услуге рачунарства у
облаку које укључује софтвер; услуге анализе
биолошког материјала; дизајн и развој база података;
услуге анализе днк у сврху препознавања и лечења
болести; услуге софтвера за компресију и
декомпресију података, који се не може преузимати;
услуге рачунарског софтвера за компресију и
декомпресију података и датотека, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за
енкрипцију података и датотека, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за
максимизацију простора за чување података и
датотека, који се не може преузимати; услуге
рачунарског софтвера који се користи за компресију
датотека, декомпресију датотека, архивирање и
управљање рачунарским датотекама, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за приступ
и декомпресију архива које се чувају у датотекама и
накнадно прегледање и преузимање једне или више
декомпресованих појединачних датотека које се
чувају унутар оригиналне архиве компресованих
датотека, који се не може преузимати; услуге
рачунарског
софтвера
за
креирање
архива
компресованих датотека које садрже једну или више
појединачних датотека које је корисник одабрао, који
се не може преузимати; услуге рачунарског софтвера
за копирање, брисање, упоређивање, управљање,
организовање,
компресију,
декомпресију,
обнављање,
поправљање,
креирање,
чување,
синхронизовање, обезбеђивање и архивирање
података и датотека, који се не може преузимати;
софтвер у виду сервиса (саас) који укључује софтвер
који се не може преузимати за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
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клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
компресију и декомпресију датотека са подацима о
геномима; услуге рачунарског софтвера који се не
може преузимати за анализу и секвенцирање
података у областима секвенцирања нуклеинске
киселине, генотипизације, генетског испитивања и
генетике; услуге рачунарског софтвера који се не
може преузимати за анализу података секвенцирања
следеће генерације (нгс); услуге рачунарског
софтвера који се не може преузимати за анализу
података секвенцирања следеће генерације (нгс) у
областима дијагностике, медицинске дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
прикупљање, чување, приступ, приказивање,
дељење, компресију, миграцију и управљање
дигиталним датотекама;
услуге рачунарског
софтвера се не може преузимати за обраду,
визуализацију, чување, дељење и манипулисање
подацима секвенцирања следеће генерације (нгс);
услуге рачунарског софтевра који се не може
преузимати који омогућава корисницима да чувају,
приступају, управљају, анализирају и деле податке;
пружање научних анализа у области секвенцирања
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следеће генерације (нгс); пружање научних анализа
података о геномима; услуге хостинга у облаку за
чување, анализу и дељење информација; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
употребу са подацима о геномима; услуге софтвера
заснованог у облаку за пружање безбедности и
приватности; услуге софтвера у виду сервиса (саас) и
платформе у виду сервиса (паас) за омогућавање
мултиомичне анализе; услуге софтвера у виду
сервиса (саас) и платформе у виду сервиса (паас) за
употребу у области науке података; рачунарске
услуге, наиме, пружање онлајн софтвера који се не
може преузимати за креирање и дељење
интерактивних графичких корисничких интерфејса у
виду визуелизација контролне табле; услуге
софтвера у виду сервиса (саас), који укључује
софтвер за кориснички интерфејс дизајниран тако да
омогући приступ управљањем перформансама
инфраструктуре апликација и сервера са контролном
таблом за метрику перформанси софтверске
апликације и рачунарске инфраструктуре и
рачунарске перформансе и догађаје за агрегацију,
манипулацију, графиковање и извештавање; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) који укључује
софтвер који корисницима омогућава интеракцију са
подацима о геномима путем графичког корисничког
интерфејса; услуге софтвера као сервиса (саас) који
укључује софтвер за пружање прилике корисницима
да интерактивно истражују интегрисане геномске
податке и сродне клиничке податке; услуге
платформе у виду сервиса (паас) која укључује
рачунарске софтверске платформе за пружање
децентрализованих рачунарских услуга у виду
обезбеђења и заштите електронских података и
аутоматизованог процеса рада; услуге графичког
софтвера за кориснички интерфејс са командном
линијом, вођен менијем, заснован на форми и
природном језику, који се не може преузимати;
услуге софтвера за корисничке интерфејсе,
контролне табле и командне линије, који се не може
преузимати; пружање апликационих услуга (асп)
које укључују софтвер за омогућавање приступа
вишеструким базама података које садрже збирне
резултате генотипизирања и генетске, геномске,
молекуларне и податке о биомаркерима; пружање
научних анализа и информационих извештаја који се
заснивају на резултатима генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) које укључују
софтвер за истраживање и анализу биомедицинских
података; пружање апликационих услуга које садрже
софтвер за интерфејс за програмирање апликација
(апи) за друге за изградњу и продају генетских,
геномских,
молекуларних
и
података
о
биомаркерима; платформа у виду сервиса (паас) која
укључује рачунарске софтверске платформе за
ЗИС / RS / IPO
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прикупљање, састављање, анализу, испитивање
аутентичности, валидацију, контролу, заштиту,
размену и модификацију генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; пружање
приступа рачунарском софтверу који је заснован на
претраживачу и који се не може преузимати за
употребу у управљању генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима;
платформа у виду сервиса (паас) која укључујуе
рачунарске софтверске платформе за прикупљање,
употребу или размену генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; пружање
приступа вебсајту који садржи информације о днк
подацима; пружање услуга софтвера у виду сервиса
(саас) који садржи софтвер који користи генетске
алгоритме и технике дубоког учења; услуге софтвера
за извештавање о подацима и анализу истих, који се
може преузимати; пружање апликационих услуга
које садрже софтвер за интерфејс за програмирање
апликација (апи) за извештавање о подацима и
анализу истих;
услуге
развоја заштићених
софтверских цевовода за биоинформатичку анализу
и рачунарских система за прикупљање, чување,
карактерисање,
сортирање,
прегледање
и
достављање генетских информација; пружање
података научних истраживања у области геномике,
укључујући заштићену биоинформатичку анализу по
наруџбини података који су генерисани од стране нгс
технологије
или
неанализираних
биолошких
података;
пружање
привремене
употребе
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
употребу
у
управљању
лабораторијским
информацијама; пружање привремене употребе
софтвера који се не може преузимати за
аутоматизацију
процеса
рада
лабораторија,
моделирање отворених база података и интеграцију
вишеструких извора података; пружање привремене
употребе рачунарског софтвера који се не може
преузимати за чување, организацију, обраду,
враћање и излаз информација о узорцима и
испитивањима; рачунарске услуге, наиме, услуге
пружалаца хостинга у облаку у областима
управљања
лабораторијским
информацијама,
системима
управљања
лабораторијским
информацијама и лабораторијском информационом
технологијом; услуге софтвера који се не може
преузимати за употребу у заштићеним софтверским
цевоводима за биоинформатичку анализу и
рачунарским системима; услуге софтвера који се не
може преузимати за стварање и прилагођавање
процеса рада; услуге рачунарског софтвера који се не
може преузимати за употребу приликом агрегације и
испитивања великих скупова података; услуге
софтвера који се не може преузимати који користи
алгоритме за аи (вештачку интелигенцију) или мл
(машинско учење); услуге софтвера заснованог у
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облаку који комбинује геномска сазнања и
оптимизацију на бази аи са геномском базом
података, који се не може преузимати; пружање
привремене употребе рачунарског софтвера који
користи алгоритме за вештачку интелигенцију и
машинско учење за подршку платформи које садрже
генетске и геномске информације, који се не може
преузимати; пружање онлајн софтвера који користи
вештачку интелигенцију и моделе машинског учења
за прикупљање, анализу, процену, интерпретацију и
предвиђање генетских и геномских података или
информација, који се не може преузимати; пружање
онлајн софтвера који се не може преузети за
проналажење и корелацију генетских и геномских
података; услуге софтвера у виду сервиса (саас) који
садржи софтвер за анализу и визуализацију
генетских или геномских података; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати за употребу у
интеграцији генетског секвенцера; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати за употребу у
интеграцији генетског секвенцера и за употребу у
интеграцији софтвера треће стране у јединствени
процес рада; пружање онлајн софтвера које се не
може преузимати за употребу у окружењу
интегрисане науке података; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати за анализу,
управљање, сакупљање, рударење и истраживање
генетских или геномских податка; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати у виду
модуларне, сигурне платформа за податке за
скалабилно управљање, анализу и истраживање
мултиомичких
података;
услуге
софтверске
платформе заснована на облаку за управљање и
анализу која омогућава истраживачима да управљају,
анализирају
и
тумаче
велике
количине
мултиомичких података у сигурном, скалабилном и
прилагодљивом окружењу; пружање онлајн софтвера
које се не може преузимати за употребу у
усмеравању тока геномског процеса рада; пружање
онлајн софтвера који корисницима омогућава
анализу скалабилних података, које се не може
преузимати; пружање онлајн софтвера које се не
може
преузимати
који
подржава
високо
аутоматизоване процесе рада и прилагођена решења
за оптимизоване студије велике пропусности;
пружање онлајн софтвера за сакупљање податка и
научне податке, које се не може преузимати;
пружање онлајн омикс софтвера које се не може
преузимати који се користи за истраживање великих
скупова геномских података и откривање увида
везаних за наведене скупове података; пружање
онлајн софтвера које се не може преузимати који
обезбеђује резиденцију података, јединствену
пријаву, евиденцију ревизије и могућности контроле
приступа.
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(111) 81942
(210) Ж- 2021-806

(181) 10.05.2031.
(220) 10.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 ,
Ljubljana, SI
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14
(591) Црна, бела, светлобакрна, тамнобакарна
(511) Кл. 3: парфимеријски производи, етарска уља;
козметика и тоалетни препарати; немедицински
препарати за негу зуба; средства за бељење и друге
супстанце за употребу у перионицама; препарати за
чишћење, полирање, одмашћивање и абразивни
препарати.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; хигијенски препарати за медицинске
потребе; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини и ветерини, храна за бебе;
дијететски додаци исхрани за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства.
Кл. 14: племенити метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 16: часописи; папир и картон; штампане ствари;
производи за увезивање књига; фотографије
(штамапне); прибор за писање и канцеларијски
материјал, осим намештаја; лепак (средства за
лепљење) за папир или за употребу у домаћинству;
прибор за цртање и сликарски прибор; сликарске
четкице; материјали за обуку и учење; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова; клишеи.
Кл. 18: кожа и имитација коже, крзна, и производи
направљени од тих материјала; ковчези, торбе,
новчаници и други производи за ношење; кишобрани
и сунцобрани; штапови за ходање; огрлице, поводци
и одећа за животиње.
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Кл. 24: платна, тканине; текстилни производи и
замене за текстилне производе; текстилна роба за
домаћинство, завесе.
Кл. 25: одећа; доњи веш и одећа за спавање; обућа;
покривала за главу; делови одеће, обуће и покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; комерцијална
администрација; канцеларијски послови; управљање
плановима погодности за запослене; рекламне,
маркетиншке и промотивне услуге; промовисање
производа и услуга других путем наградних картица за
лојалност купаца; услуге програма лојалности,
мотивације и бонуса; промоција робе и услуга других
путем програма картица за попуст; организација,
спровођење и надгледање програма лојалности и
подстицајних шема; управљање програмима попуста
који омогућавају учесницима да остварују попусте на
производе и услуге коришћењем чланске картице за
попусте; промоција продаје путем програма лојалности
купаца; организационо саветовање у вези с програмима
лојалности купаца; управљање програмима лојалности
који укључују попусте или подстицаје; примењивање
програма награде лојалности који укључује трговачке
купоне са налепницама; организовање програма
лојалности потрошача за комерцијалне, промотивне или
рекламне сврхе; промовисање роба и услуга других
путем шеме награђивања лојалности; модне ревије у
комерцијалне сврхе; увоз и извоз, посредовање,
дистрибуција (продаја), трговина, велепродајне и
малопродајне услуге, продаја путем интерента, продаја
путем поште и каталошка продаја следећих производа:
одеће, доњег веша и одеће за спавање, обуће, покривала
за главу, делова одеће, обуће и покривала за главу,
венчаница и опреме за венчања, модних наочара и
наочара за вид, спортске опреме, коже и имитације коже,
крзна и производа направљених од тих материјала,
ковчега, торби, новчаника и других производа за
ношење, кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање,
огрлица, поводаца и одеће за животиње, племенитих
метала и њихових легура, накита, драгог и полудрагог
камења,
часовничарских
и
хронометријских
инструмената, парфимеријских производа, етарских уља,
козметикичких и тоалетних препарата, немедицинских
препарата за негу зуба, средстава за бељење и других
супстанци за употребу у перионицама, препарата за
чишћење, полирање, одмашћивање и абразивних
препарата, платна, тканина, текстилних производа и
замена за текстилне производе, текстилне робе за
домаћинство, завеса, часописа, папира и картона,
штампаних ствари, производа за увезивање књига,
фотографија (штампаних), прибора за писање и
канцеларијског материјала, осим намештаја, лепка (
средства за лепљење) за папир или за употребу у
домаћинству, прибора за цртање и сликарског
прибора, сликарских четкица, материјала за обуку и
учење, пластичних омотача, фолија и кеса за
умотавање и паковање, штампарских слова, клишеа,
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фармацеутских, медицинских и ветеринарских
препарата, хигијенских препарата за медицинске
потребе, дијететске хране и супстанци прилагођених за
употребу у медицини и ветерини, хране за бебе,
дијететских додатка исхрани за људе и животиње,
фластера, материјала за завијање, материјала за
пломбирање зуба, зубарске смоле, дезинфекционих
средстава, намештаја, огледала, рамова, прибора и
посуђа за домаћинство или за кухињу, прибора за јело,
стакленог посуђа, порцелана и земљаног посуђа,
кућних апарата и потрошачке електронике, тепиха,
простирки, струњача и отирача, игри и играчака, хране,
пића, воћа, поврћа, зачинског биља, зачина, дувана и
замена за дуван, цигарета и цигара, електронских
цигарета и вапоризатора за пушаче, производа за
пушаче; информативне и саветодавне услуге у вези са
горе наведеним услугама.
Кл. 36: финансијске, новчане и банкарске услуге;
услуге осигурања; послови везани за непокретности.
Кл.
38:
телекомуникационе
услуге.
Кл. 44: хигијенска заштита и козметичка нега за
људе и животиње; здравствена нега за људе;
здравствена нега за животиње.
Кл. 45: правне услуге; услуге надзора; сигурносне
услуге ради физичке заштите материјалних добара и
особа; услуге онлине друштвених мрежа; личне и
друштвене услуге у вези са људским потребама.
(111) 81943
(210) Ж- 2021-86

(181) 21.01.2031.
(220) 21.01.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) HELLENIC PETROLEUM S.A., 8A Chimarras
street, 151 25 Marousi, Athens, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08
(591) РГБ ЗЕЛЕНА: 43ЕДА4; ЦYАН ПЛАВА:
00Д6ФФ.ЦМYК ЗЕЛЕНА: Ц.70 М.0 Y.70 К.0 ЦYАН
ПЛАВА: Ц.60 М.0 Y.0 К.0
(511)
Кл.
4:
електрична
енергија.
Кл. 9: станице за пуњење електричних возила.
Кл. 35:
услуге управљања возним парком
електричних возила.
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Ж
Кл. 37: услуге пуњења акумулатора у возилу, услуге
монтаже у вези са инфраструктуром за пуњење
електричних возила; услуге одржавања у вези са
инфраструктуром за пуњење електричних возила.
Кл. 39: услуге изнајмљивања електричних возила;
услуге дистрибуције енергије.
(111) 81944
(210) Ж- 2021-1220

(181) 12.07.2031.
(220) 12.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
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(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
(111) 81946
(210) Ж- 2021-929

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
(531) 02.09.01; 03.02.01; 03.02.15; 03.02.24; 04.05.05;
09.01.11; 09.03.14; 24.15.17; 24.17.25; 27.05.01
(511) Кл. 5: пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(111) 81945
(210) Ж- 2021-1290

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.03; 27.05.01; 27.05.09

126

(531) 24.17.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
ЗИС / RS / IPO
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протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
(111) 81947
(210) Ж- 2021-412

(181) 10.03.2031.
(220) 10.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) British American Tobacco Exports Limited,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, златна.
(511) Кл. 29: месо; риба; живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи; џемови; компоти; јаја;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и вићни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 81949
(210) Ж- 2021-406

(531) 01.01.05; 03.03.01; 03.03.17; 05.03.13; 05.03.15;
25.01.06; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) циклама, златна.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
(181) 22.03.2031.
(220) 22.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Милан Бркљач, Тоне Хаџића 20, Нови Сад, RS
(540)

(181) 09.03.2031.
(220) 09.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Обрадиновић Дејан, Симе Игуманова 20,
11000, Београд, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)

(111) 81948
(210) Ж- 2021-613

(531) 02.03.11; 05.07.01; 11.03.04; 11.03.05; 11.03.14;
25.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, црна браон, жута, бела, розе, плава.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 81950
(210) Ж- 2021-927

(181) 19.05.2031.
(220) 19.05.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) S&T Serbia d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића
14/4, 11070, Београд-Нови Београд, RS
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(540)

и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
услуге које пружају правници, правни заступници и
адвокати
индивидуалним
лицима,
групама,
организацијама и привредним друштвима; услуге
истраживања и надгледања које се односе на
физичку сигурност лица и сигурност материјалне
имовине.

(531) 03.07.01; 03.07.24; 27.05.01
(591) CMYK: 95,45,0,40, CMYK: 70,15,0,0.
(511) Кл. 9:
рачунарски софтвер за пословне
потребе.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског софтвера;
инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера.

(111) 81952
(210) Ж- 2021-1308

(111) 81951
(210) Ж- 2021-396

(181) 08.03.2031.
(220) 08.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Александар Лакатуш, Прилепски ред 8,
Зрењанин, RS
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.16; 24.17.03; 25.07.25; 26.01.15;
26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, црвена.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
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(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Medijska mreža doo Beograd, Трг Николе
Пашића 7, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Игор Исаиловић, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

Ležerica
(511) Кл. 41: продукција радио и телевизијских
програма; телевизијска забава.
(111) 81953
(210) Ж- 2021-1299

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Денис Хаџибулић, Ул. 411 број 2, 36300,
Нови Пазар, RS
(540)

(531) 11.03.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.02
(591) златна, жута.
(511) Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивањ просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
кетеринг хране и пића; резервисање привременог
смештаја; услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски); услуге барова; услуге дечијих јаслица;
услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кафеа;
услуге кафетерија; услуге личног шефа кухиње;
услуге ресторана за самопослуживање; услуге
ресторана; услуге мотела; услуге хотела.
(111) 81954
(210) Ж- 2021-1306

(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 31.01.2022.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Medijska mreža , Трг Николе Пашића 7,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Игор Исаиловић, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

Izmena
(511) Кл. 41: продукција радио и телевизијских
програма; телевизијска забава.
(111) 81955
(210) Ж- 2021-1479

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црвена, црна, зелена
(511) Кл. 5: дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски додаци
(додаци
исхрани)
за
људе
и
животиње.
Кл. 32:
безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за прављење напитака;
минералне и содне воде; енергетска пића.
(111) 81956
(210) Ж- 2021-326

(181) 26.02.2031.
(220) 26.02.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13, 11000,
Београд, RS
(740) Бранка Марковић, адвокат, Радослава Грујића 8,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.03.15; 05.05.21; 06.01.02; 07.15.01; 19.03.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.15
(591) плава, тамно плава, светло плава, бела, црна,
сива, зелена, љубичаста, пинк, роза.
(511) Кл. 3: Козметичка уља за кожу; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
креме, уља, лосиони, спрејеви и балзами за
козметичке потребе; топикални лосиони, креме и
уља за кожу и тело за козметичку употребу;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за
кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело за
козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за
негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим
за медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за
тело за козметичке потребе; емулзије, гелови и
лосиони за негу коже; козметички гелови; гелови за
козметичку употребу; хидратантне креме, лосиони и
гелови; хидратантни гелови [козметички]; гелови за
купање и туширање, нису за медицинске потребе;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
козметичке креме и гелови за лице, руке и тело;
млеко за тело; млеко за хидратацију; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
тоници за кожу; лосиони за тело; козметички
производи у облику лосиона; лосиони за купање за
козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за хидратацију
коже [козметички]; уља и лосиони за масажу;
лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; сва наведена роба
произведена је од биљака које су са Алпских
планина.
Кл. 5: медицинска уља; биљне креме за медицинске
потребе; медицинске креме за кожу; гелови, креме и
раствори за дерматолошку употребу; медицински
лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке;
вишенаменски медицински балзами против болова;
локални гелови за медицинску и терапеутску
употребу; медицински тоници; медицински лосиони;
лосиони за фармацеутске намене; медицински
лосиони за кожу; медицински лосиони за тело;
фармацеутски лосиони за кожу; сва наведена роба
произведена је од биљака које су са Алпских
планина.
Кл. 35: услуге посредовања у трговини; услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге малопродаје и велепродаје за козметику,
тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапуне и
детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката и узорака;
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дистрибуција и дељење рекламног материјала;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
дистрибуција проспеката и узорака за реклaмне
потребе.
(111) 81957
(210) Ж- 2021-1406

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MARLBORO TROPICAL MIX
(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) 81958
(210) Ж- 2021-365

(181) 04.03.2031.
(220) 04.03.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД
(ВРАЧАР), Алексе Ненадовића 19, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 16:
адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од папира или картона; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање папира [шредери] за канцеларијску
употребу; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; беџеви са именом [канцеларијски
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прибор]; билтени; биолошки узорци за употребу у
микроскопији [наставни материјал]: блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; бочице
за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле
за писање; бројеви [штампарски]; бушилице за папир
[зумба]; ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће
машине; ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни
папир за умотавање, украсни папир; восак за калупе,
који није за зубарску употребу; воштани папир;
восак за печаћење; вреће за ђубре [од папира или
пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; дописница за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; испуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
ЗИС / RS / IPO
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маркирање; кројачка креда; кројеви и образци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]: лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; летци,
флајери;
листови
папира
[канцеларијски];
литографије; литографска креда; литографска
уметничка дела; литографски камен; магазини
[периодични]; манжетне за држање прибора за
писање; марамице од папира; марамице од папира за
чишћење; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
писање; материјали за филтрирање од папира;
материјали за цртање; материје за печаћење за
канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за биговање папира [канцеларијска опрема];
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; навлаке за
картице са именом; надстолњаци од папира;
налепнице [канцеларијски прибор]; наливпера; налив
пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
натписи од папира или картона; неелектронски
импринтери за кредитне картице; неелектронски
показивачи графикона; несесери са прибором за
писање; новине; новчанице; ногаре за сликаре
[штафелаји]; ножеви за папир [за отварање писама];
ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; носачи
лепљивих
трака
[канцеларијски
прибор];
обележивачи за књиге; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
ознаке за по врат пртљага од папира; олеографи;
оловке; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са графитном мином [техничке оловке];
омотачи за флаше од картона или папира; омоти за
папир; омоти за чековне књижице; омоти
[канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
ЗИС / RS / IPO
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парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]: пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице за новац; спајалице; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к
реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице
за документацију са фиокама [канцеларијски
прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци
од рецикловане целулозе за умотавање; табле за
цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске];
таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет
папир; траке за бар кодове; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
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цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери]
од папира; тубе од картона; убруси за лице од
папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање;
угаоници за цртање; украсне папирне заставице;
улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са
мастилом за машине за репродуковање докумената;
умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; фасцикле за
списе
[канцеларијски
прибор];
фасцикле
[канцеларијски материјал]; Фигурине направљене од
кашираног папира; филтер папир; фолије за
прецртавање; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране]; фолије,
слајдови [канцеларијски материјал]; формулари
[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампа
не]; француски лењири кривуљари; хектографи;
хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки
препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне
фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају
на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична
слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за
писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање
код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [висока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним
просторима; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање канцеларијских машина и
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опреме;
изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
ЗИС / RS / IPO
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потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41:
академије [образовне]; вођење часова
фитнеса;
дистрибуција
филмова;
дресирање
животиња;
електронско
издаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; извођење циркуских
представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке
опреме; издавање опреме за стадионе; издавање
спортске опреме, осим возила; издавање текстова,
осим рекламних текстова; издавање тениских терена;
изнајмљивање
акваријума
за
ентеријере;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака;
изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за
играње; изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање
позоришног декора; изнајмљивање радио и
телевизијских
апарата;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање спортских
терена;
изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање
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уметничких
дела;
изнајмљивање
филмова;
испитивање обучености корисника за управљање
дроновима; испити из области образовања; клупске
услуге [забавне или образовне]; компоновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; мерење времена на
спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа
видеотрака;
настава,
обука;
образовање
у
интернатима; образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; обука
гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером:
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
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знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге диск џокеја; услуге дискотека; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 81959
(210) Ж- 2021-1407

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MARLBORO DOUBLE BURST
(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,
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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.

Ж
(540)

(111) 81960
(210) Ж- 2021-1293

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Energoglobal doo Futog, Фрушкогорска 57,
21410, Футог, RS
(540)

(531) 26.03.07; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01
(591) црвена #ДЕ2927, бордо #ДФ2027
(511) Кл. 7:
агрегати за резервно напајање;
генератори електричне енергије.
Кл. 37:
инсталирање, одржавање и поправка
машина.
(111) 81961
(210) Ж- 2021-1408

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

NEXT PURPLE BLAST
(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) 81962
(210) Ж- 2020-2292

(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 31.01.2022.
(732) B 4 B DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA KONSALTING I
INŽENJERING BEOGRAD, Јужни булевар 10,
Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) наранџаста, сива, плава.
(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
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) 81963
(210) Ж- 2021-1312

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.
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(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, светло браон, тамно браон,
циклама, црна, зелена, црвена.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
сирупи за фармацеутску употребу; препарати који
садрже витамин б.
(111) 81965
(210) Ж- 2021-1314

(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.01.11; 09.05.09; 19.07.26;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, светло браон, циклама, црна, зелена.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
ензимски препарати за медицинску употребу;
витаминске капи.
(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 81964
(210) Ж- 2021-1313

(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.03.04; 09.07.19; 11.01.04;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
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(531) 01.15.15; 02.09.01; 04.05.02; 10.03.01; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који садрже
витамине; минерални додаци за исхрану за људе;
витамински и минерални додаци за исхрану за децу;
витамински препарати за децу; додаци за храну који се
састоје од амино киселина; витамински и минерални
препарати; дијететски препарати за децу; деконгестиви
за нос (средства за смањивање носног загушења);
деконгестивни спреј за нос; медицински препарати за
спреј за нос; спреј за нос за медицинске сврхе; препарати
за
чишћење
носа
за
медицинске
сврхе.
Кл. 10: медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
(111) 81966
(210) Ж- 2021-1315

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.
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(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
деконгестиви за нос (средства за смањивање носног
загушења); деконгестивни спреј за нос; медицински
препарати за спреј за нос; спреј за нос за медицинске
сврхе; препарати за чишћење носа за медицинске
сврхе.
Кл. 10: медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
(111) 81968
(181) 29.12.2030.
(210) Ж- 2020-2344
(220) 29.12.2020.
(551) Жиг гаранције
(151) 31.01.2022.
(732) Национална организација потрошача
Србије, Краља Петра 45, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.01.25; 26.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
мултивитамини; сирупи за фармацеутску употребу.
(111) 81967
(210) Ж- 2021-1319

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 04.05.02; 10.03.01; 26.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 28.05.00; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
ЗИС / RS / IPO

(531) 20.05.21; 24.17.20; 25.01.10; 26.11.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, светло сива, зелена, бела, плава, црвена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живинско месо и дивљач
димљено месо; замрзнуто месо; конзервисано месо;
лиофилизовано месо; замене за месо; свеже месо;
суво месо; грицкалице од меса; желе од меса; готова
јела која се углавном састоје од меса, рибе,
живинског меса или поврћа; пакована јела која се
првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; смрзнута јела која се састоје
првенствено од меса, рибе, живинског меса или
поврћа; готова јела која се углавном састоје од
замена за месо; јаја; јаја у праху; обрађена јаја;
смрзнута јаја; беланце од јаја; жуманце од јаја;
замене за јаја; поврће прерађено; поврће у конзерви;
поврће у теглама; сечено поврћe; смрзнуто поврће;
сушено поврће; укисељено поврће; усољено поврће;
грицкалице на бази поврћа; желеи од поврћа; замене
за месо на бази поврћа; кувано поврће; мусеви од
поврћа; намази на бази поврћа; павлака [биљна] на
бази поврћа; паста од поврћа; паштета од поврћа;
пиреи од поврћа; пљескавице од поврћа; препарати
за супу од поврћа; салате од поврћа; сокови од
поврћа за кување; воће; прерађено воће; воће,
припремљено; воће у конзерви; воће у теглама;
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воће,кувано; глазирано воће; залеђено воће; сушено
воће; намази на бази воћа аранжмани од обрађеног
воћа; аранжмани од сецканог воћа; грицкалице на
бази воћа; грицкалице на бази сувог воћа; салате од
воћа; џемови од воћа; пуњења на бази воћа за воћне
пите; напици на бази млека који садрже воће; воћни
сокови за кување; грицкалице у облику плочица
базиране на сувом воћу; грицкалице у облику
плочица базиране на орашастим плодовима и сувом
воћу; мешавине грицкалица које се састоје од
дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова;
мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног
воћа, прерађених орашастих плодова или сувог
грожђа; млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; биљно млеко; замене за млеко;
кондензовано млеко; млеко у праху; млеко обогаћено
витаминима; немлечне замене за млеко; напици који
се углавном састоје од млека; желеи, џемови,
компоти; уља за исхрану; уља за кување; јестива уља
и масти; уља и масти за исхрану; масне супстанце за
производњу; јестиве масти.
Кл. 32: аперитиви, безалкохолни; безалкохолна
пића; безалкохолна пића алое вера; безалкохолна
пића од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракт;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолни приправци за прављење напитака;
воде, нарочито газиране; благо газиране и
негазиране; воћни нектар; воћни сокови; екстракти
хмеља за производњу пива; енергетска пића;
изотоници;
јечмено
вино;
квас;
коктели,
безалкохолни; коктели на бази пива; лимунада;
литијум вода; напици за спортисте обогаћени
протеинима; напици на бази пиринча, који нису
замена за млеко; напици од соје, осим замена за
млеко; освежавајућа безалкохолна пића; пиво;
пивски слад; пића од сурутке; прашкови за газирање
пића; препарати за прављење газиране воде; редлер;
сокови од поврћа.
Кл. 33: aлкохолна пића, изузев пива нарочито вино;
виски; џин; рум; ликери; алкохолна пића која садрже
воће; алкохолна пића на бази шећерне трске;
дигестиви; битери; дестилована пића; дестилована
алкохолна пића на бази житарица; алкохолне
есенције; алкохолни екстракти; воћни екстракти,
алкохолни; помешана алкохолна пића, која нису на
бази пива.
Кл. 35: услуге малопродаје аудиовизуелне опреме
нарочито камера, фото-апарата, монитора, звучника,
стерео опреме; услуге онлајн малопродаје аудио
визуелне опреме нарочито камера, фото-апарата,
монитора, звучника, стерео опреме; услуге
малопродаје играчака; услуге онлајн малопродаје
играчака;
услуге
малопродаје
музичких
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инструмената; услуге онлајн малопродаје музичких
инструмената; услуге малопродаје везане за игре
нарочито компјутерске игре, игре намењене
паметним телефонима; услуге малопродаје и
велепродаје за електричне машине и апарате услуге
малопродаје везане за хардвер; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге малопродаје
у вези са музичким садржајима који се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје у вези
са електронским издањима која се могу преузимати
са интернета; услуге малопродаје везане за музичке
садржаје који се могу преузимати са интернета;
услуге малопродаје везане за електронска издања
која се могу преузимати са интернета; управљање
програмом награђивања лојалности у циљу
промоције услуга ресторана и услуга малопродаје
других; рекламирање пословних интернет страница
састављање именика за објaвљивање на интернету;
промовисање роба и услуга за друге на интернету;
услуге малопродаје компјутерског хардвера; услуге
онлајн малопродаје компјутерског хардвера; услуге
малопродаје компјутерског софтвера; услуге онлајн
малопродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
малопродаје паметних сатова; услуге онлајн
малопродаје паметних сатова; услуге малопродаје
паметних телефона; услуге онлајн малопродаје
паметних телефона; услуге малопродаје преносивих
рачунара; услуге онлајн малопродаје преносивих
компјутера
услуге
малопродаје
уређаја
за
навигацију; услуге онлајн малопродаје уређаја за
навигацију; услуге малопродаје опреме за грејање;
услуге онлајн малопродаје опреме за грејање услуге
малопродаје расхладних уређаја; услуге онлајн
малопродаје опреме за расхлађивање; услуге
малопродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн
малопродаје опреме за замрзавање; услуге
малопродаје ветеринарских инструмената; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских инструмената;
услуге малопродаје ветеринарских препарата; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге
малопродаје ветеринарских производа; услуге онлајн
малопродаје ветеринарских производа; услуге
малопродаје
посипа
за
животиње;
услуге
малопродаје простирке за животиње; услуге онлајн
малопродаје простирки за животиње; услуге
малопродаје прибора за хигијену за животиње;
услуге онлајн малопродаје прибора за хигијену
животиња; услуге малопродаје производа за негу
животиња нарочито шампона, парфема; услуге
онлајн малопродаје препарата за негу животиња
нарочито шампона, парфема; услуге малопродаје
дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје
дијететских препарата; услуге малопродаје додатака
исхрани; услуге онлајн малопродаје додатака
исхрани; услуге онлајн малопродаје везане за
ЗИС / RS / IPO
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козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе,
сапуне и детерџенте; услуге продаје козметике и
шминке преко интернет продавница; услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница;
услуге малопродаје тоалетних производа; услуге
малопродаје
мирисних
препарата
нарочито
дезодоранаса, парфема, мирисних освеживача
просторија, мирисних освеживача у аутомобилима;
услуге онлајн малопродаје мирисних препарата;
услуге малопродаје штампаних материјала; услуге
малопродаје
снимљених
садржаја;
услуге
малопродаје грађевинске опреме; услуге онлајн
малопродаје грађевинске опреме; услуге малопродаје
зидних облога; услуге малопродаје подних
простирки; услуге онлајн малопродаје подних
простирки; услуге малопродаје медицинских
инструмената;
услуге
онлајн
малопродаје
медицинских инструмената; услуге малопродаје
металне галантерије; услуге онлајн малопродаје
металне галантерије; услуге малопродаје намештаја
нарочито кућног и пословног намештаја; услуге
онлајн малопродаје намештаја нарочито кућног и
пословног
намештаја;
услуге
малопродаје
прехрамбених производа нарочито кондиторских
производа, млечних производа, воћа, поврћа,
сладоледа, пиринча, тестенине, јаја; услуге онлајн
малопродаје прехрамбених производа нарочито
кондиторских производа, млечних производа, воћа,
поврћа, сладоледа, пиринча, тестенине, јаја; услуге
наручивања преко интернета и доставе из ресторана;
услуге малопродаје пекарских производа; услуге
онлајн малопродаје пекарских производа; услуге
малопродаје везане за алкохолна пића; услуге
малопродаје алкохолних пића, осим пива; услуге
онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива;
услуге малопродаје пива; услуге онлајн малопродаје
пива; услуге малопродаје везане за безалкохолна
пића нарочито сокова, чајева, воде, кафе; услуге
онлајн малопродаје безалкохолних пића нарочито
сокова, чајева, воде, кафе; услуге малопродаје
препарата за прављење алкохолних пића; услуге
онлајн малопродаје препарата за прављење
алкохолних пића; услуге малопродаје дувана; услуге
онлајн малопродаје дувана; услуге малопродаје
канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје
канцеларијског прибора; услуге малопродаје прибора
за јело; услуге онлајн малопродаје прибора за јело;
услуге малопродаје стоног посуђа; услуге онлајн
малопродаје стоног посуђа; услуге малопродаје
посуђа за кување; услуге онлајн малопродаје посуђа
за кување; услуге малопродаје производа за
хортикултуру; услуге онлајн малопродаје опреме за
хортикултуру; услуге малопродаје алата за
ЗИС / RS / IPO

Ж
баштованство; услуге малопродаје пољопривредне
опреме; услуге онлајн малопродаје пољопривредне
опреме; услуге малопродаје производа за чишћење;
ууслуге онлајн малопродаје производа за чишћење;
услуге малопродаје препарата за чишћење нарочито
препарата кућне хемије и индустријске хемије;
услуге онлајн малопродаје препарата за чишћење
нарочито кућне хемије, индустријске хемије; услуге
малопродаје санитарне опреме; услуге онлајн
малопродаје санитарне опреме; услуге малопродаје
средстава за подмазивање; услуге малопродаје
накита; услуге онлајн малопродаје накита; услуге
малопродаје обуће; услуге малопродаје одеће; услуге
малопродаје покривала за главу; услуге малопродаје
спортске опреме нарочито тегова, џакова, рукавица,
јакни за скијање, одеће и обуће за тренинг; услуге
малопродаје торби нарочито руксака, путних торби
услуге малопродаје тканина; услуге малопродаје
производа за шивење нарочито конаца, трака,
вунице, игала услуге малопродаје предива; услуге
онлајн малопродаје везане за поклоне; услуге
малопродаје пружене од стране продавница поклона;
услуге малопродаје пружене од стране онлајн
продавница поклона; услуге компјутеризованог
наручивања поклона преко интернета; услуге
малопродаје пртљага; услуге онлајн малопродаје
пртљага; услуге малопродаје расветних уређаја
нарочито лампи, лустера, рефлектора, ЛЕД расвете;
услуге онлајн малопродаје расвете нарочито лампи,
лустера,
рефлектора,
ЛЕД
расвете;
услуге
малопродаје расхладних уређаја нарочито клима,
фрижидера, хладних комора; услуге онлајн
малопродаје опреме за расхлађивање нарочито
клима, фрижидера, хладних комора; услуге
малопродаје сексуалних помагала; услуге онлајн
малопродаје сексуалних помагала.
(111) 81969
(210) Ж- 2021-1246

(181) 15.07.2031.
(220) 15.07.2021.
(151) 31.01.2022.
(732) Младен Бркљач, Богдана Гавриловића 48,
Сремска Каменица, RS
(540)

(531) 07.01.01; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10
(591) црвена, црна.
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Ж
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 31:
пољопривредни, вртларски и шумски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 81970
(181) 12.10.2030.
(210) Ж- 2020-1742
(220) 12.10.2020.
(551) Жиг гаранције
(151) 31.01.2022.
(732) VELARIST DOO NIŠ, Студеничка 58/9,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Саша Е. Маркота, Приморска бр.8/1,
18000, Ниш
(540)

(531) 01.01.01; 01.01.05; 24.05.20; 24.05.25; 25.05.02;
27.05.09; 28.05.00
(511) Кл. 35:
помоћ у пословном управљању;
пословно управљање и организационо саветовање;
консултације у вези са избором особља; ревизија
пословања.
Кл. 41: професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; обука
[тренирање]; пренос знања, настава, обука;
практична настава [обука путем демонстрације].
(111) 81971
(210) Ж- 2021-995

(181) 03.06.2031.
(220) 03.06.2021.
(151) 01.02.2022.
(732) AVANGARDA PUB DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 165б, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Стеван Ђурић, адвокат, Ресавска 16,
11000, Београд
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(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.07.01
(511) Кл. 41:
клупске услуге (забавне или
образовне); услуге ноћних клубова (забава); услуге
дискотека.
Кл. 43: услуге барова; услуге наргила барова; услуге
кафеа; услуге ресторана; услуге снек барова.
(111) 81972
(210) Ж- 2021-1200

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 01.02.2022.
(732) TRINIDAD DOO ZA POZORIŠNU
PRODUKCIJU I DOKUMENTARNE FILMOVE
NOVI SAD, Булевар Михајла Пупина 20/1, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Адвокат Маја Омерагић Пантић, Булевар
Михајла Пупина 20/1, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 35:
помоћ у пословном управљању;
дистрибуција
рекламног
материјала;
пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање за сценске уметнике; консултације у вези са
пословним организовањем; консултације у пословном
управљању; оглашавање на отвореном; услуге односа
са медијима; услуге односа са јавношћу; рекламирање;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; саветодавне услуге у пословном
управљању; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; пружање пословних информација;
пружање пословних информација путем интернет
странице;
изнајмљивање
огласног
простора;
презентација производа путем средстава комуникације,
у сврху продаје на мало; писање рекламних текстова;
услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
тражење спонзорства; организовање модних ревија у
промотивне сврхе; производња рекламних филмова;
маркетинг; писање текстова за рекламне намене;
консултације
о
стратегији
комуникације
у
ЗИС / RS / IPO
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рекламирању; услуге малопродаје уметничких дела од
стране уметничких галерија.
Кл. 41: академије [образовне]; услуге разоноде;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
практична настава [обука путем демонстрације];
организовање и вођење радионица [обука];
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и вођење образовних форума
уживо; пружање услуга у области образовања;
продукција радио и телевизијских програма;
продукција
представа;
продукција
музике;
позоришна
продукција;
извођење
представа
варијетеа; извођење представа уживо; изнајмљивање
позоришног декора; изнајмљивање опреме за
осветљавање позоришних и телевизијскох студија;
клупске услуге [забавне или образовне]; планирање
забава [забава]; резервисање седишта за приредбе,
свечаности;
изнајмљивање
аудио
опреме;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; писање сценарија; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; компоновање музике;
услуге ноћних клубова [забава]; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге агенција за
продају карата [разонода]; услуге диск џокеја; услуге
дискотека; писање песама; писање текстова*;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и спровођење
концерата; организовање костимираних забавних
догађаја; организовање модних ревија за забавне
сврхе; фотографисање; производња филмова, који
нису рекламни филмови.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
кафетерија; услуге барова; услуге ресторана.
(111) 81973
(210) Ж- 2021-1383

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 01.02.2022.
(732) THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, LTD.,
485 Lexington Avenue, New York, New York 10017, US
(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16, 11000,
Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 35: услуге оглашавања и маркетинга за
хотеле;
услуге
пословног
менаджмента
и
консалтинга у области хотелијерства и туризма;
оглашавање за друге на интернету; администрација
програма лојалности ради промоције хотелских и
ресторанских услуга за друге; организовање
пословних скупова.
Кл. 43: услуге резервације хотела; услуге хотела и
ресторана; резервације и букинг ресторана и хотела
за друге; обезбеђивање онлине рецензија хотела.
(111) 81974
(210) Ж- 2021-807

(181) 11.05.2031.
(220) 11.05.2021.
(151) 01.02.2022.
(732) ADRIATIK MEDITERANEA DOO
BEOGRAD, Сурчински пут 1-д, 110000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Огњеновић , Макензијева бр.
53, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) жута, црвена, тамно црвена, бела.
(526) на реч "naša"
(511) Кл. 29: сухомеснати производи; месо; месо у
конзерви; залеђено воће; замрзнуто-сушено поврће.
Кл. 31: свеже поврће; воће, свеже.
(111) 81975
(210) Ж- 2021-1147

(181) 30.06.2031.
(220) 30.06.2021.
(151) 02.02.2022.
(732) Ivana Stanojević PR Tartufi SR, Фрање Крча
64, 11185, Земун, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22
ЗИС / RS / IPO
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(531) 24.09.05; 24.09.12; 25.01.05; 26.04.16; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна.
(511) Кл. 29: сир, биљна уља за исхрану; биљно уље
за кулинарске потреба, воћни намаз; све наведено
садржи
тартуфе.
Кл. 30: јестива со, додаци јелима; сирће, сосови и
други додаци јелу; сосови ( додаци храни ); зачини;
мед; незаслађена чоколада; све наведено садржи
тартуфе.
Кл. 31: тартуфи, свежи.
Кл. 33: алкохолна пића; жестока алкохолна пића
[дестилована], све наведено садржи тартуфе.
(111) 81976
(210) Ж- 2021-1436

(181) 19.08.2031.
(220) 19.08.2021.
(151) 03.02.2022.
(732) FINE KRPICE d.o.o., Đorđićeva ulica 23,
Zagreb 10000, HR
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) црна, нијансе наранджасте, нијансе жуте,
нијансе сиво-зелене
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу; делови
одеће, обуће и покривала за главу; појасеви [одећа].
Кл. 35: малопродајне услуге које се односе на одећу;
малопродајне услуге које се односе на обућу;
малопродајне услуге које се односе на покривала за
главу; малопродајне услуге које се односе на делове
одеће, обуће и покривала за главу; малопродајне
услуге које се односе на појасеве [одећа];
малопродајне услуге које се односе на кофере, торбе,
новчанике и друге предмете у којима се носе ствари;
малопродајне услуге које се односе на препарате за
чишћење и освеживање простора; малопродајне
услуге које се односе на етерична уља и ароматичне
екстракте; малопродајне услуге које се односе на
козметику и козметичке препарате; малопродајне
услуге које се односе на мирисе и парфимеријске
производе; малопродајне услуге које се односе на
наочаре; малопродајне услуге које се односе на
привеске и ланце за кључеве и припадајуће украсе;
малопродајне услуге које се односе на накит;
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велепродајне услуге које се односе на одећу;
велепродајне услуге које се односе на обућу;
велепродајне услуге које се односе на покривала за
главу; велепродајне услуге које се односе на делове
одеће, обуће и покривала за главу; велепродајне
услуге које се односе на
појасеве [одећа];
велепродајне услуге које се односе на кофере, торбе,
новчанике и друге предмете у којима се носе ствари;
велепродајне услуге које се односе на препарате за
чишћење и освеживање простора; велепродајне
услуге које се односе на етерична уља и ароматичне
екстракте; велепродајне услуге које се односе на
козметику и козметичке препарате; велепродајне
услуге које се односе на мирисе и парфимеријске
производе; велепродајне услуге које се односе на
наочаре; велепродајне услуге које се односе на
привеске и ланце за кључеве и припадајуће украсе;
велепродајне услуге које се односе на накит;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на одећу; малопродајне услуге путем интернета које
се односе на обућу; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на покривала за главу;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на делове одеће, обуће и покривала за главу;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на појасеве [одећа]; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на кофере, торбе, новчанике
и друге предмете у којима се носе ствари;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на препарате за чишћење и освеживање простора;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на етерична уља и ароматичне екстракте;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на козметику и козметичке препарате; малопродајне
услуге путем интернета које се односе на мирисе и
парфимеријске производе; малопродајне услуге
путем интернета које се односе на наочаре;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на привеске и ланце за кључеве и припадајуће
украсе; малопродајне услуге путем интернета које се
односе на накит; малопродајне услуге које се односе
на тоалетне препарате; велепродајне услуге које се
односе на тоалетне препарате; малопродајне услуге
путем интернета које се односе на тоалетне
препарате.
(111) 81977
(210) Ж- 2021-1249

(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 03.02.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd, Александра Дубчека 14,
Београд-Земун, RS
(540)

EAST SLIMS

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 16: штампана амбалажа, штампане ствари
и материјал за дуван; дуван за замотавање;
производе од дувана; дуван за жвакање; артикле за
пушаче; филтере за цигарете; шибице; цигарете;
цигаре.
Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 35: малопродаја, велепордаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара.
(111) 81978
(210) Ж- 2021-1404

(181) 12.08.2031.
(220) 12.08.2021.
(151) 03.02.2022.
(732) Čarobna knjiga doo Beograd, Мике Аласа 36,
11000 , Београд, RS
(740) адвокат Драган Петрић, Радничка 19, 21000,
Нови Сад
(540)

(531) 26.11.21; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02
(591) тамно црвена, тамно жута.
(511) Кл. 16: књиге; стрипови.
Кл. 41: 410024 издавање књига
(111) 81979
(210) Ж- 2021-1263

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 03.02.2022.
(732) Фикрет Црнишанин, Љубљанска 31, 36300,
Нови Пазар, RS
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.15; 26.05.09; 26.05.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.01
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 29: месо; храна на бази меса.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана, услуге ресторана са самопослуживањем,
услуге кетеринг хране и пића.
(111) 81980
(210) Ж- 2020-1622

(181) 24.09.2030.
(220) 24.09.2020.
(151) 04.02.2022.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080,
Београд, RS
(540)

NEODOL

НЕОДОЛ

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 81981
(210) Ж- 2021-990

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Урош Томановић, Теодора Драјзера 4-9,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) РГБ: #3Б87Б3, ЦМYК: 81,40,15,0;
РГБ:
#Е6Б835, ЦМYК: 11,27,100,0.
(511) Кл. 9: машине за рачунање; акумулатори,
електрични, за возила; аларми; алармна звона,
електрична; амперметри; апарат за регулисање
топлоте; апарати за демагнетизацију магнетних
трака.ац/дц извори напајања; ац/дц инвертори; ац/дц
претварачи наизменичне струје у једносмерну; биос
[основни улазно/излазни системи] софтвер; дц/ац
инвертори; дц/ац претварачи једносмерне струје у
наизменичну; дц/дц конвертори; дц/дц претварачи
ниског профила; дц улази за напајање електричном
енергијом;
дмб
[радиодифузија
дигиталних
мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници;
хдми каблови; лед микроскопи; лоран уређаји за
навигацију; [пос] терминали; [тфт-лцд] екрани са
транзистором танког филма и течним кристалима;
усб адаптери; усб каблови; усб каблови за мобилне
телефоне; усб картице; усб кључеви за аутоматско
покретање претходно програмираних урл адреса; усб
модеми; усб оперативни софтвер; усб флеш меморије
у облику кредитних картица; усб хардвер; wан
рутери; wеб камере; x-y плотери; адаптери за усб;
адаптери за каблове; акцелерометри; аларми за дим;
аларми за цурење гаса; ампер-сат метри; аналогнодигитални претварачи; антене; антенски појачивачи;
антенски филтери; апарати за анализу ваздуха;
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апарати за бележење времена; апарати за видео
мултиплексирање; апарати за даљинско управљање*;
апарати за детекцију пламена; апарати за дигиталне
телефонске централе; апарати за евидентирање
времена и датума; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за вентилацију; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за грејање; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације код клима уређаја; апарати за кодирање
и декодирање; апарати за контролу статичког
електрицитета; апарати за магнетну резонанцу [мри],
који нису за медицинску употребу; апарати за
мерење; апарати за мерење атмосферског кисеоника;
апарати за мерење брзине; апарати за мерење брзине
[фотографски]; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење радијације; апарати за мерење
радиоактивности; апарати за обраду података;
апарати за обраду, пренос и чување информација у
бази података; апарати за обраду текста; апарати за
обуку; апарати за праћење и снимање рада машина;
апарати за пренос видео записа; апарати за пренос
звука; апарати за пренос звука или слике; апарати за
пренос и репродукцију звука или слике; апарати за
пренос радио програма и радио-релејних порука;
апарати за пренос сигнала; апарати за прецизна
мерења; апарати за пријем и слање радијског
емитовања; апарати за репродуковање звука; апарати
за репродукцију звука или слике; апарати за
сигнализацију у железници, светлосни или
механички; апарати за снимање звука; апарати за
снимање звука или слике; апарати за снимање звука
и слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука, слике и података; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати за снимање слике; апарати за снимање,
чување, пренос и репродукцију звука и слике;
апарати за улаз, излаз, пренос и чување података;
апарати и инструменти за вагање; апарати и
инструменти за даљинско управљање; апарати и
инструменти за електричну и електронску контролу;
апарати и инструменти за контролу [надзор]; апарати
и инструменти за мерење и контролу; апарати и
инструменти
за
микроскопију;
апарати
и
инструменти за микроскопију скенирајућом сондом;
апарати и инструменти за сигнализацију; апарати и
рачунари за обраду података; апликације за мобилне
уређаје које се могу преузети; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
апликацијски софтвер; апликацијски софтвери за
паметне телефоне; бежичне метеоролошке станице;
бесплатни софтвер; биоинформатички софтвер;
биолошки микроскопи; бројачи; ваге; детектори;
детектори дима; дигиталне метеоролошке станице;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
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мерачи силе; дигитални микс-пултови; дигитални
процесори гласовних сигнала; дигитални процесори
звука; дигитални процесори сигнала; дигитални
термостати за контролу климатизације; електричне и
електронске инсталације за видео надзор; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима;
електрични
извори
напајања;
електронска табла за приказ порука; електронске
базе података снимљене на рачунарским медијима;
електронске ваге; електронске картице са чипом;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука;
електронски апарати за даљинско управљање
сигналима; електронски механизми за закључавање
сефова;
електронски
нумерички
дисплеји;
електронски регулатори електричне енергије;
електронски рекламни екрани; електронски системи
за контролу машина; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; електронски уређаји за
надзор; електронски уређаји за обраду података;
електронски уређаји за обраду слике; електронски
уређаји за приказивање резултата; електронски
уређаји за телекомуникацију; електронски читачи
картица; ендоскопске камере у индустријске сврхе;
енергетски претварачи; етернет адаптери; етернет
каблови; етернет картице; етернет прекидачи;
етернет примопредајници; етернет репетитори;
етернет
управљачки
склопови;
етикете
са
интегрисаним чиповима за идентификацију радио
фреквенција [рфид]; етикете са кодовима које се
могу
очитавати
машински;
интерактивни
мултимедијални програми за рачунарске игре;
интерактивни мултимедијални рачунарски програми;
интерактивни мултимедијални софтвер за игре;
интерактивни рачунарски софтвер; интерактивни
терминали са екранима осетљивим на додир; интернет
сервери; интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
интранет сервери; јединице за видео приказ; јединице
за електрично напајање; јединице за надзор напона;
компаратор; компјутерски програми за приступање
интернету и коришћење интернета; компјутерски
хардвер; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; микроскопи; мини рачунари;
модули интегрисаних кола; носиви монитори са видео
дисплејем; носиви рачунари; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [впн]; оперативни софтвер
за локалне мреже [лан]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [wан]; оперативни софтвер сервера
за приступ мрежи; панели за дистрибуцију електричне
енергије; периферна опрема за рачунаре и опрему за
обраду података; поларизујући микроскопи; помоћни
програми за спровођење дијагностике рачунарског
система; помоћни рачунарски програми за компресију
података; помоћни рачунарски програми за
руковођење датотекама; помоћни рачунарски
програми који се могу преузети; помоћни
ЗИС / RS / IPO
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рачунарски софтвери, који се могу преузети;
преносиви рачунари; претварачи; програми за
мрежне оперативне системе; програми за обраду
података; програми за обраду података снимљени на
машински читљиве носаче података; програми
оперативног
система;
рачунари;
рачунарски
програми за обраду података; рачунарски програми
за омогућавање контроле приступа или улаза;
рачунарски програми за повезивање са удаљеним
рачунарима и рачунарским мрежама; рачунарски
програми за употребу у телекомуникацијама;
рачунарски програми и софтвер; рачунарски
програми
[софтвер];
рачунарски
системи;
рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за
употребу у аутоматизацији и управљању пословним
процесима; рачунарски софтвери за блокчејн анализу
података (класа 9); рачунарски софтвери за блокчејн
међутрансфере; рачунарски софтвери за блокчејн
мобилне апликације и новчанике; рачунарски
софтвери за блокчејн технологију; рачунарски
софтвери за блокчејн технологију и криптовалуте;
рачунарски софтвери за интеракцију са блокчејн
платформама; рачунарски хардвер и фирмвер;
регулатори напона; регулатори светла; регулатори
снаге светла, електрични; ручни рачунари; системи
за гашење пожара; системи за јавно обраћање;
системи за обраду података; софтвер; софтвер за
графичко корисничко окружење (интерфејс);
софтвер за надзор индустријског процеса; софтвер за
обраду слика, графика и текстова; софтвер за
рачунарске оперативне системе; софтвери за
анализирање говора; софтвери за анализирање лица;
софтвери за интерфејс рачунара; софтвери за
паметне телефоне; софтвери за препознавање гласа;
софтвери за препознавање лица; софтвери за
препознавање покрета; софтвери за препознавање
слике; софтвери за распознавање гласа; стабилизатори
напона; стабилизатори напона струје; струјни адаптери;
струјни
контролери;
струјни
разделници;
телекомуникацијска
опрема;
телекомуникацијске
машине и апарати; термостати; упуства за рад и
употребу за рачунаре у дигиталном формату; упуства
за рад и употребу за рачунарски софтвер у дигиталном
формату; упуства за рад и употребу за рачунарски
софтвер у дигиталном формату на цд-ром-овима;
упуства за рад и употребу у дигиталном формату;
уређаји за даљинско отварање и затварање врата;
уређаји за преклапање аудио сигнала; уређаји за пренос
и пријем даљинског преноса; уређаји за репродукцију
видео садржаја; уређаји за репродукцију за носаче
звука и слике; уређаји за синхронизацију звука; уређаји
за снимање, пренос и репродукцију звука и слике;
услужни
рачунарски
програми;
фотонапонски
инвертери; фотонапонски модули; чворишта за
рачунарске мреже; чворишта, прекидачи и рутери за
рачунарске мреже.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35: ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; вођење књига [књиговодство];
компјутерско управљање подацима; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; помоћ у пословном или
индустријском управљању; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; прикупљање
информација у компјутерске базе података; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарског
софтвера; дизајнирање рачунарских система;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија;
инжењерске
услуге;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
научна
истраживања;
платформа као услуга [PaaS]; праћење рачунарских
система
даљинским
приступом;
рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; развој
рачунарских
платформи;
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; пружање информација у
вези
са
рачунарским
технологијама
и
програмирањем путем веб-сајта; саветовање у вези
информационих технологија; 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; софтвер
у виду сервиса [SaaS]; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга.
(111) 81982
(210) Ж- 2021-1005

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Spacelabs Holdings, Inc. (Delaware
corporation), 35301 SE Center Street, 98065,
Snoqualmie, Washington, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

SPACELABS
(511) Кл. 10:
електронска опрема за праћење
унутрашњих физиолошких активности; медицинска,
хируршка и дијагностичка опрема; електронска
медицинска опрема; опрема за праћење за
медицинске намене; ултразвучна медицинска и
хируршка опрема; дијагностички медицински
уређаји, кардиолошки уређаји и медицински и
хируршки уређаји за снимање.
(111) 81983
(210) Ж- 2021-1077

(181) 16.06.2031.
(220) 16.06.2021.
(151) 04.02.2022.
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(732) Beosing d.o.o., Гаврила Принципа 44a,
11000, Београд, RS
(540)

BUDO
(511) Кл. 18:
кожа и имитација коже.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.

(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 81986
(210) Ж- 2021-1267

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

(111) 81984
(210) Ж- 2021-1266

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари град), RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна.
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 81985
(210) Ж- 2021-1268

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

(111) 81987
(210) Ж- 2021-1354

(181) 02.08.2031.
(220) 02.08.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset,
10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES
(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша
23/IV, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.05; 26.04.14; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02
(511) Кл. 34: филтери за цигарете; блокови папира за
цигарете; џепне машинице за увијање; папир за
цигарете.
(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, плава, црна.
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(732) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset,
10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES
(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша
23/IV, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 34: филтери за цигарете; блокови папира за
цигарете; џепне машинице за увијање; папир за
цигарете.
(111) 81989
(210) Ж- 2021-1320

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No.
4115, Sharjah, AE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 24.17.02; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 30: тестенина; макарони; резанци; инстант
резанци; шпагети; вермићели; квасац; прашак за
пециво; преливи за салату; мајонез; сирће; кечап и
сосови (додаци храни); смрзнуто тесто; смрзнута
парата; сладолед; смрзнути воћни дезерти; ледени
дезерти; хлеб; пецива; златни сируп [шећерни
сируп], меласа; со; сенф; брашно од житарица;
зачини; течни оброци (на бази житарица и биљни);
сосови за месо [умаци]; биљни чај; мед.
(111) 81991
(210) Ж- 2021-1323

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FEROZOMAL
(531) 02.09.01; 04.05.02; 23.01.01; 23.05.05; 24.01.25;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, светло сива, тамно сива, циклама, црна,
светло зелена, тамно зелена.
(511) Кл. 5: дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
пробиотски препарати за медицинску употребу;
додаци за исхрану у праху.
(111) 81990
(210) Ж- 2021-1324

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 04.02.2022.

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од гвожђа.
(111) 81992
(210) Ж- 2021-1330

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска бб, 22300,
Стара Пазова, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
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(540)

(531) 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна.
(511) Кл. 6: браварски производи, производи од обичних
метала, нарочито мали метални грађевински производи,
цевчице и цеви од метала, преносиве металне
конструкције, металне цеви за завесе, металне гарнишне,
алуминијумски профили, алуминијумски ланчићи, ситни
делови од алуминијума и других метала, алуминијумски
поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од
челика, метални граничници за заустављање врата,
металне шарке за велика врата, шипке за металне ограде,
прозорске ременице, резе за прозорске оквире, окови за
прозоре, звекири за врата, метални, капци, затварачи, од
метала, крилни прозори од метала, рамови за прозоре од
метала, рамови, кућишта, за врата од метала, оквири врата
од метала, делови од метала за намештај, делови од метала
за кревете, делови за врата од метала, метални рукохвати
за каду, метални граничници за прозорске оквире,
метални граничници за врата, метални носачи за
намештај, метални оквири камина (полице над камином).
Кл. 17: унутрашње прозорске ролетне од пвц-а;
гарнишне од пвц-а; пластични ситни делови;
пластични
ланчићи;
пластични
поклопци.
Кл. 22: спољне ролетне од текстила; надстрешнице,
цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу;
шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке
за увијање и везивање које нису од метала;
надстрешнице, цираде од синтетичког материјала;
једра за пловидбу; платно за једра.
Кл. 26: чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе;
баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке (галантерија);
украсне кићанке (помпони); набори, украси (чипкани);
розете (галантерија); еластичне траке, ластиши; узице и
гајтани за обрубљивање; траке за причвршћивање;
траке за завесе; апликације; апликације за украшавање
текстилних производа које се лепе топлотом;
декоративни привесци (осим за накит, прстенове за
кључеве или привеске за кључеве).
Кл. 27: простирке за купатила; прекривачи за
подове; покривачи за подове од винила; отирачи;
тапете; текстилне тапете; отирачи за врата; теписи,
ћилими; неклизајуће простирке; украсне зидне
декорације, нетекстилне; подметачи за тепихе; подне
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простирке, отпорне на ватру, за камине и роштиље;
простирке за јогу.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; објављивање рекламних текстова;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; услуге рекламних агенција;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање на
рачунарској мрежи; писање рекламних текстова; услуге
посредовања у трговини; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
Кл. 42: дизајн ентеријера (уређење унутрашњег
простора); индустријски дизајн; услуге дизајнирања
паковања; унутрашњи дизајн.
(111) 81993
(210) Ж- 2021-1329

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска бб, 22300,
Стара Пазова, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 18.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 6: браварски производи, производи од
обичних метала, нарочито мали метални грађевински
производи, цевчице и цеви од метала, преносиве
металне конструкције, металне цеви за завесе, металне
гарнишне, алуминијумски профили, алуминијумски
ланчићи, ситни делови од алуминијума и других
метала, алуминијумски поклопци, прозорске ролетне
од метала, ролетне од челика, метални граничници за
заустављање врата, металне шарке за велика врата,
шипке за металне ограде, прозорске ременице, резе за
прозорске оквире, окови за прозоре, звекири за врата,
метални, капци, затварачи, од метала, крилни прозори
од метала, рамови за прозоре од метала, рамови,
кућишта, за врата од метала, оквири врата од метала,
делови од метала за намештај, делови од метала за
кревете, делови за врата од метала, метални рукохвати
за каду, метални граничници за прозорске оквире,
метални граничници за врата, метални носачи за
намештај, метални оквири камина (полице над
камином).
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 17: унутрашње прозорске ролетне од пвц-а;
гарнишне од пвц-а; пластични ситни делови;
пластични ланчићи; пластични поклопци.
Кл. 22: спољне ролетне од текстила; надстрешнице,
цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу;
шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке
за увијање и везивање које нису од метала;
надстрешнице, цираде од синтетичког материјала;
једра за пловидбу; платно за једра.
Кл. 26: чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе;
баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке (галантерија);
украсне кићанке (помпони); набори, украси (чипкани);
розете (галантерија); еластичне траке, ластиши; узице и
гајтани за обрубљивање; траке за причвршћивање;
траке за завесе; апликације; апликације за украшавање
текстилних производа које се лепе топлотом;
декоративни привесци (осим за накит, прстенове за
кључеве или привеске за кључеве).
Кл. 27: простирке за купатила; прекривачи за
подове; покривачи за подове од винила; отирачи;
тапете; текстилне тапете; отирачи за врата; теписи,
ћилими; неклизајуће простирке; украсне зидне
декорације, нетекстилне; подметачи за тепихе; подне
простирке, отпорне на ватру, за камине и роштиље;
простирке за јогу.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; објављивање рекламних текстова;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; услуге рекламних агенција;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање на
рачунарској мрежи; писање рекламних текстова; услуге
посредовања у трговини; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
Кл. 42: дизајн ентеријера (уређење унутрашњег
простора); индустријски дизајн; услуге дизајнирања
паковања; унутрашњи дизајн.
(111) 81994
(210) Ж- 2021-533

(181) 26.03.2031.
(220) 26.03.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Hominid Advertising doo, Кумановска 17,
11000, Београд, RS
(540)

Ж
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена пантоне П 57-8 Ц; плава пантоне П 10516 Ц.
(511) Кл. 9:
возачке рукавице; сигурносни
рефлектујући прслуци; заштитне кациге за спорт.
Кл. 25: чарапе које упијају зној.капе; сокне које
упијају зној; кабанице; кратке чарапе; доњи веш за
упијање
зноја;
готова,
конфекцијска
одећа.бициклистичка одећа; водоотпорна одећа;
рукавице [одећа]; рукавице без прстију; водоотпорна
спољашна одећа; јакне [одећа]; спортске ципеле;
бандана мараме; мајице; хеланке; кратке панталоне
бермуде;
траке
за
главу
[одећа].
Кл. 41: услуге разоноде; организовање такмичења;
организовање спортских догађаја и такмичења;
организовање спортских такмичења; продукција
радио и телевизијских програма.електронско
издаваштво;
фотографске
репортаже;
услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев.
(111) 81995
(210) Ж- 2021-717

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CHiPSY GOURMET
(511) Кл. 29: грицкалице, наиме чипс.
(111) 81996
(210) Ж- 2021-1131

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Иван Стефановић, Врњачка 8, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Владимир Бубања, Требевићка 43а,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.21; 29.01.05
(591) љубичаста.
(531) 02.01.08; 02.01.23; 09.07.01; 27.05.01; 27.05.04;
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(511) Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; бријачи; електричне и неелектричне ручне
справе за личну негу и украшавање тела; бријачи;
уређаји за увијање косе; тетовирање; маникир и
педикир.
(111) 81997
(210) Ж- 2021-1495

(181) 30.08.2031.
(220) 30.08.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 81999
(210) Ж- 2021-611

(181) 06.04.2031.
(220) 06.04.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН),
Аутопут за Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

ATTACK THE DESERT
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 81998
(210) Ж- 2021-1402

(181) 12.08.2031.
(220) 12.08.2021.
(151) 04.02.2022.
(732) ШТАМПА СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД,
Милутина Миланковића 19, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12
(591) пантоне 485ц, пантоне 1815ц
(511) Кл. 16: хартија картон, штампане ствари,
књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја,
уметнички материјали и материјали за цртање,
кичице, материјали за обуку и наставу, пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање,
штампарска слова, клишеи.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 39: транспортне услуге, паковање складиштење
робе,
организовање
путовања.
Кл. 41:
oбразовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића,
привремени смештај.
Кл. 45: правне услуге, услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица.
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(531) 24.17.23; 25.07.25; 26.04.07; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, црвена, жута, сива.
(511) Кл. 35: административна обрада наруџбеница
за
куповину;
административна
помоћ
при
одговарању на позиве за подношење понуда;
административне услуге за пресељење пословања
предузећа; административне услуге у вези са
упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе трошкова и цене
коштања;
ангажовање
спољних
фирми
за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
ЗИС / RS / IPO
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лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
ЗИС / RS / IPO

Ж
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
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изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41:
академије [образовне]; вођење часова
фитнеса; дресирање животиња; дистрибуција
филмова;
електронско
издаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; извођење циркуских
представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке
опреме; издавање опреме за стадионе; издавање
спортске опреме, осим возила; издавање текстова,
осим рекламних текстова; издавање тениских терена;
изнајмљивање
акваријума
за
ентеријере;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање
играчака;
изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за
играње; изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање
позоришног декора; изнајмљивање радио и
телевизијских
апарата;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање спортских
терена;
изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање
уметничких
дела;
изнајмљивање
филмова;
испитивање обучености корисника за управљање
дроновима; испити из области образовања; клупске
услуге [забавне или образовне]; компоновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; мерење времена на
спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа
видеотрака;
настава,
обука;
образовање
у
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интернатима; образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; обука
гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
ЗИС / RS / IPO
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караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 82000
(210) Ж- 2021-625

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22, 11000,
Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.12; 07.01.24; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) Кл. 35: административна обрада наруџбеница
за
куповину;
административна
помоћ
при
одговарању на позиве за подношење понуда;

ЗИС / RS / IPO

Ж
административне услуге за пресељење пословања
предузећа; административне услуге у вези са
упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе трошкова и цене
коштања;
ангажовање
спољних
фирми
за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
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управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
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који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41:
академије [образовне]; вођење часова
фитнеса; дресирање животиња; дистрибуција
филмова;
електронско
издаваштво;
забава
ЗИС / RS / IPO
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посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; извођење циркуских
представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке
опреме; издавање опреме за стадионе; издавање
спортске опреме, осим возила; издавање текстова,
осим рекламних текстова; издавање тениских терена;
изнајмљивање
акваријума
за
ентеријере;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање
играчака;
изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за
играње; изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање
позоришног декора; изнајмљивање радио и
телевизијских
апарата;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање спортских
терена;
изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање
уметничких
дела;
изнајмљивање
филмова;
испитивање обучености корисника за управљање
дроновима; испити из области образовања; клупске
услуге [забавне или образовне]; компоновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; мерење времена на
спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа
видеотрака;
настава,
обука;
образовање
у
интернатима; образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; обука
гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
ЗИС / RS / IPO

Ж
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 82001
(210) Ж- 2021-626

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 09.02.2022.
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Ж
(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22, 11000,
Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 01.05.12; 02.03.16; 16.01.14; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела, беж, љубичаста.
(511) Кл. 35: административна обрада наруџбеница
за
куповину;
административна
помоћ
при
одговарању на позиве за подношење понуда;
административне услуге за пресељење пословања
предузећа; административне услуге у вези са
упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе трошкова и цене
коштања;
ангажовање
спољних
фирми
за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова; израда
извода са рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације

156

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
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информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
ЗИС / RS / IPO
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телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41:
академије [образовне]; вођење часова
фитнеса; дресирање животиња; дистрибуција
филмова;
електронско
издаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; извођење циркуских
представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке
опреме; издавање опреме за стадионе; издавање
спортске опреме, осим возила; издавање текстова,
осим рекламних текстова; издавање тениских терена;
изнајмљивање
акваријума
за
ентеријере;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање
играчака;
изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за
играње; изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање
позоришног декора; изнајмљивање радио и
телевизијских
апарата;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање спортских
терена;
изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање
уметничких
дела;
изнајмљивање
филмова;
испитивање обучености корисника за управљање
дроновима; испити из области образовања; клупске
услуге [забавне или образовне]; компоновање
музике; културне, образовне или забавне услуге које
пружају уметничке галерије; мерење времена на
спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа
видеотрака;
настава,
обука;
образовање
у
интернатима; образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; обука
гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање
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коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
158

Гласник интелектуалне својине 2022/2
Intellectual Property Gazette 2022/2
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 82002
(210) Ж- 2021-1274

(181) 21.07.2031.
(220) 21.07.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) dm drogerie markt doo za trgovinu Beograd,
Булевар Михајла Пупина 181, БеоградНови Београд, RS
(740) Адвокат Вељко Нешић, адвокатска канцеларија
Прица и партнери, Кнеза Милоша 23, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.04
(591) тамно плава.
(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;
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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
другијестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац,
прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сос ови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
(111) 82003
(210) Ж- 2021-1483

(181) 26.08.2031.
(220) 26.08.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) CenturyLink Communications, LLC, 100
CenturyLink Drive, Monroe, Louisiana 71203, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна
(511) Кл. 38:
консултације у вези са
телекомуникацијама; пружање информација у
области
телекомуникација;
услуге
VOIP
телекомуникације;
изнајмљивање
апарата
и
инсталација за телекомуникације; електронски
пренос података, порука, графике, слика, и
информација; услуге дељења фотографија преко п2п
мреже, наиме, електронски пренос датотека са
дигиталним фотографијама између корисника
интернета;
пружање
приступа
рачунару,
електронским и онлајн базама података; услуге
емитовања звука, текста и видео садржаја преко
рачунара или других мрежа за комуникацију,
укључујући отпремање, постављање, приказивање и
електронски пренос података, информација, аудио и
видео снимака; обезбеђивање приступа услугама
онлајн
мрежа;
обезбеђивање
приступа
мултимедијалном сардржају онлајн; обезбеђивање
приступа електронским сајтовима које укључују
садржај, вебсајтове и портале; пренос видео
садржаја,
филмова,
цртежа,
слика,
текста,
фотографија, игара, садржаја које су корисници
креирали, аудио садржаја и информација преко
интернета; услуге пружања информација, савета,
консултација у вези са горе наведеним; услуге
комуникације, наиме, обезбеђивање приступних
тачака за мрежу преко којих информације на
глобалној рачунарској информационој мрежи

ЗИС / RS / IPO

Ж
прелазе
са
једног
глобалног
рачунарског
информационог пружалаца мрежних услуга ка
другом; услуге комуникације, наиме пренос аудио и
видео сигнала путем телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа, интернета, мрежа
информационих услуга, и мрежа са подацима;
дигитално емитовање телевизијских програма и
филмова преко глобалне рачунарске мреже;
електронски стриминг и пренос аудио и видео
порука и слика на интернету или интранету;
електронски пренос порука и података; услуге
емитовања
интерактивне
телевизије;
услуге
емитовања телевизије преко интернет протокола
IPTV); пренос информација на основу локације;
услуге личне комуникације; обезбеђивање приступа
подручним мрежама високе брзине и глобалној
рачунарској информационој мрежи; обезбеђивање
приступа телевизији преко интернет протокола
(IPTV); електронски стриминг и пренос порука и
података; обезбеђивање VPN(виртуелна приватна
мрежа) услуга; обезбеђивање објеката и опреме за
услуге приступа телекомуникацијама; обезбеђивање
објеката и опреме за видео конференције и
конференције
путем
телеприсутности;
услуге
умрежавања за испоруку садржаја, наиме, достављање
садржаја за друге; пружање услуга гласовне
комуникације преко интернета; услуге преусмеравања
протокола по започетој сесији (SIP); услуге
телекомуникације, наиме, телефон у облаку, слање
гласовних и електронских порука преко телефона,
телеконференције
и
видео
конференције,
и
комуникација
мобилним
телефонима;
услуге
телекомуникације, наиме, услуге бирања бројева за
приватне телефонске централе (PBX) и бежичне услуге
за приватне телефонске централе (PBX); услуге
телекомуникационих
мрежних
пролаза;
телекомуникационе услуге, наиме, исдн услуге;
телекомуникационе услуге, наиме, пренос видео
садржаја и података који је омогућен употребом
дистрибутивних објеката телевизије засноване на
интернет протоколу (IPTV); услуге телеконференција и
видео конференција; услуге телефонских подсетница;
услуге
комуникације
телефонијом;
услуге
телевизијских преноса и услуге сателитских преноса;
услуге мултиплексирања са временском поделом
(TDM), наиме обезбеђивање преноса вишеструко
дигитализованих података, гласа и видео сигнала
помоћу широкопојасних мрежа; услуге гласа преко
интернет протокола; обезбеђивање објеката, опреме и
гласа, података, графика, слика, и аудио и видео
транспортних комуникационих услуга за употребу
од
стране
пружалаца
услуга
у
облаку;
комуникационе услуге које могу да врше
пребацивање између бежичне и жичне везе;
телекомуникационе услуге, наиме, обезбеђивање
мултимедијалних
телеконференција
и
видео
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конференција које су засноване на интернету и које
дозвољавају симултано и асинхроно прегледање,
дељење, измењивање, и дискусију о документима,
подацима, и сликама учесника преко интернет
претраживача; услуге емитовања на интернету,
наиме, емитовање и стримовање аудио и видео
снимака живих догађаја и састанака за учеснике на
даљину, и онлајн дистрибуција материјала у вези са
истим; телекомуникационе услуге, наиме, услуге
гласовног телефона на локалном нивоу и на великим
удаљеностима, услуге факсимила и преноса
података; телекомуникационе услуге, наиме, услуге
гласовне
поште;
обезбеђивање
приступа
корисницима глобалној рачунарској мрежи за
кориснике трећих страна; обезбеђивање услуга
видео, гласовног и преноса података преко
телекомуникационог хардвера и опреме; услуге
управљања телекомуникационом мрежом, наиме,
вођење телекомуникационих система и мрежа за
друге; услуге емитовања телевизије; услуге
емитовања звука, текста, и видео садржаја преко
рачунара или других комуникационих мрежа,
укључујући отпремање, постављање, приказивање и
електронски пренос података, информација, аудио и
видео
записа;
обезбеђивање
приступа
мултимедијалном садржају онлајн.
(111) 82004
(210) Ж- 2021-1494

(181) 30.08.2031.
(220) 30.08.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,
Rotterdam 3013 AL, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ICESKIMO
(511) Кл. 30: сладолед; водени сладоледи; смрзнути
кондиторски производи.
(111) 82005
(210) Ж- 2021-1196

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) Лабораторија Иванчић и син д.о.о., Ресавска
76, Београд, RS
(540)
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(531) 25.05.25; 25.07.06; 25.07.23; 25.07.25; 27.05.01
(511) Кл. 5: биоциди; дезинфекциона средства за
хигијенске сврхе; репеленти за инсекте.
(111) 82006
(210) Ж- 2021-655

(181) 14.04.2031.
(220) 14.04.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) Новак Радуловић, Саве Ковачевића 9,
11050, Београд-Звездара, RS
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.24; 11.03.04; 26.01.15; 26.01.22;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) браон-HEX #765942, Pantone 2321C; тамно
браон-HEX #513926, Pantone 476C; тамно браонHEX#3b2313, Pantone Black 4C; плава-HEX#71a0a8,
Pantone 2211C; жута-HEX #fece07, Pantone 116C;
светло жута-HEX #ded29b, Pantone 5807C; бела-HEX
#ffffff.
(511) Кл. 32: пиво; але пиво од ђумбира; сладно
пиво; пивски слад; безалкохолни воћни напици;
воћни сокови; сирупи за пића; воде (пића);
минерална вода (пиће); лимунаде; сокови од поврћа
(пића); коктели, (безалкохолни); безалкохолни
напици на бази меда; смутис (кашасти напици од
воћа или поврћа); безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја.
Кл. 43: услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање;
сулуге барова.
(111) 82007
(210) Ж- 2021-1197

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building,
Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, VG
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
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(540)

(732) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building,
Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, VG
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(531) 19.03.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.07
(591) тамно зелена; светло зелена; браон, жута.
(511) Кл. 32: пива; минералне и газиране воде и
друга безалкохолна пића; воћни напици и воћни
сокови; сирупи и други препарати за прављење пића;
енергетски напици.

(531) 01.15.11; 10.01.12; 25.01.05; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 34: цигарете; цигаре; филтери за цигарете;
тегле за дуван; упаљачи; цигарете које садрже
замену за дуван а нису за медицинске сврхе; футроле
за цигарете; футроле за цигаре; папир за цигарете;
врхови цигарета; дуван; дуванске врећице; књиге
папира за цигарете.

(111) 82008
(210) Ж- 2021-1198

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 09.02.2022.
(732) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building,
Market Square, P.O. Box 3175, Road Town.tortola, VG
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(111) 82010
(210) Ж- 2021-1522

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 10.02.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

LAGUNA
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82011
(210) Ж- 2021-1144
(531) 01.01.02; 01.01.10; 19.03.03; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.07
(591) браон, наранџаста, тамно зелена, светло зелена,
жута.
(511) Кл. 34: цигарете, цигаре; филтери за цигарете;
тегле за дуван; упаљачи; цигарете које садрже замене
за дуван које нису за медицинске сврхе; футроле за
цигаре; футроле за цигарете; папир за цигарете;
врхови цигарета; дуван; дуванске врећице; књиге
папира за цигарете.
(111) 82009
(210) Ж- 2021-1199

ЗИС / RS / IPO

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 09.02.2022.

(181) 29.06.2031.
(220) 29.06.2021.
(151) 10.02.2022.
(732) Јован Обрадовић, Војводе Степе 331,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.07
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(591) беж, тамно беж, жута, златна, окер, бела, тамно
плава.
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива.
(111) 82012
(210) Ж- 2021-1506

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 11.02.2022.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ROCKSTAR
(511) Кл. 30: ароме за пића, изузев етарских уља.
(111) 82013
(210) Ж- 2021-1493

(181) 30.08.2031.
(220) 30.08.2021.
(151) 11.02.2022.
(732) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via
Mantova 166, Parma PR, IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GEST LJUBAVI
(511) Кл. 29: месо; риба; живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи; мермелада; јаја; млеко
и млечни производи; јестива уља и масти; инћуни,
неживи; припремљени бујон; супе; кавијар; воће у
конзерви; поврће у конзерви; сир; милк шејк; воћни
чипс; залеђено воће; воће, конзервисано; воће
конзервисано у алкохолу; кувано воће; смрзнуто
воће; конзервисане печурке; желатин; воћни желе;
препарати за супу од поврћа; конзервисано поврће;
кувано поврће; сушене махунарке; конзервисано
сочиво; салате од воћа; салате од поврћа; маргарин;
мућена павлака, шлаг; павлака [млечни производ];
чипс од кромпира; нискокалорични чипс од
кромпира; конзервисана риба; живина (нежива);
састојци за припремање супе; грицкалице на бази
воћа; сокови од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; јогурт.
Кл. 30: кафа; чај; какао и замене за кафу; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб; пецива и слаткиши; сладоледи; шећер; мед;
златни сируп [шећерни сируп], меласа; квасац;
прашак за пециво; со; сенф; сирће; сосови [додаци
храни]; зачини; лед за освежавање; храна на бази
овса; скробна храна; скроб за јело; семе аниса; семе
звездастог аниса; додаци јелима; ароме за кафу;
ароме, које нису етарска уља; биљне ароме за пића
(изузев етарских уља); ароме за колаче, изузев
етарских уља; овсено брашно; високопротеинске
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плочице од житарица; штапови од слатког корења
[посластица]; пића на бази какаоа; пића на бази кафе;
пића на бази чоколаде; напици од чаја; бикарбона
сода за кување; пти-бер кекс; слаткиши; слатке
земичке, колачићи; пудинг; какао; какао напици са
млеком; пића од кафе са млеком; непржена кафа;
цимет [зачин]; карамеле [бомбоне]; зачински додаци;
крекери; кус-кус [гриз]; колачи од бисквита;
пшенично брашно; брашно; воћни желе [слаткиши];
лед; прашак за пециво; макарони; мајонез; двопек;
хлеб без квасца; хлебне мрвице; векне хлеба;
тестенина; песто; пице; препарати од житарица;
равиоли; кухињска со; умак од парадајза; умак, сос
од соје; преливи за салату; сендвичи; зачинска
паприка; гриз; кукурузни гриз; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; сорбеи
[ледени]; шпагети; сосови за месо [умаци]; сосови за
тестенине; резанци; тарт [слатка пита без горње
коре]; резанци за супу; шафран [зачин]; ђумбир
[зачин].
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени
смештај;
кафићи;
кафетерије;
изнајмљивање привременог смештаја; услуге
кантина; услуге резервисања хотела; резервисање
привременог смештаја; резервисање пансиона;
ресторани; самоуслужни ресторани; хотели; услуге
барова; услуге кампова за одмор [смештај]; кетеринг
хране и пића; мотели; снек барови.
(111) 82014
(210) Ж- 2021-1360

(181) 03.08.2031.
(220) 03.08.2021.
(151) 11.02.2022.
(732) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

HOLISTIC HEATING PIN
(511) Кл. 34: цигарете; дуван; замене за дуван;
цигаре; електронске цигарете; течни никотински
раствори за електронске цигарете; течни раствори за
употребу у електронским цигаретама; ароме, изузев
есенцијалних уља, за употребу код електронских
цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за
пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за
врат за електронске цигарете; распршивачи за
електронске
цигарете;
артикли
за
пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за
чишћење и дезинфекцију електронских цигарета;
четкице за чишћење електронских цигарета;
јастучићи за чишћење електронских цигарета;
чистачи електронских цигарета; средства за чишћење
електронских цигарета; уређаји за чишћење
електронских цигарета; електрични чистачи за
електронске
цигарете;
заштитне
кутије
за
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електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне
цеви за испаравање за цигарете; држачи за
електронске уређаје у сврху грејања цигарета или
дувана, дуванских производа и замена за дуван;
дувански штапићи за електронске цигарете.
(111) 82015
(210) Ж- 2021-1363

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 11.02.2022.
(732) Moj Upravnik doo Beograd-Novi Beograd,
Јурија Гагарина 36Б, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Марковић, Милешевска 21,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.12; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.08
(591) наранџаста, црна.
(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању;
оглашавање; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
фактурисање.
Кл. 36:
послови везани за непокретности;
управљање непокретностима; управљање стамбеним
зградама.
Кл. 37: чишћење унутрашњости зграда; прање
прозора;
прање;
закивање;
информације
о
поправкама; чишћење зграда - спољних; уградња
прозора и врата; молерске услуге, спољне и
унутрашње; постављање и поправка електричних
уређаја.

Ж
детектовање, инспекцију, преглед, спасавање и
подучавање; апарати и инструменти за спровођење,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за
снимање, пренос, репродукцију или обраду звука,
слика или података; снимљени и преносиви медији,
рачунарски софтвер, празни дигитални или аналогни
медији за снимање и складиштење; механизми за
апарате на новчиц́е; касе, рачунски уређаји;
рачунари и рачунарски периферни уређаји;
ронилачка одела, маске за рониоце, чепиц́и за уши за
рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче,
рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно
пливање; апарати за гашење пожара; нумерички и
магнетни носачи података, фонографске плоче,
касете, футроле и омоти за мобилне телефоне,
преносни медијски плејери, слушалице; опрема и
рачунари за обраду података; софтвер, рачунарске
меморије, модеми; видео дискови, оптички и
нумерички
дискови,
тастатуре,
рачунарски
терминали,
екрани,
рачунарски
штампачи;
телематски апарати; електронске брошуре које се
могу преузети; заштитна одец́а, обуц́а, покривала за
главу, кациге, рукавице, појасеви и наочаре;
адаптери за путовања; торбе за лаптоп; футроле за
персоналне дигиталне асистенте; футроле за таблете;
слушалице и слушалице са микрофоном, укључујуц́и
бежичне слушалице и слушалице са микрофоном;
заштитне маске; заштитне маске за лице за
спречавање несрец́а или повреда; електричне браве;
мерне кашике, мерне чаше; кухињски тајмери;
футроле за лаптоп рачунаре; футроле за тачпедове
(електронске); футроле за електронске ноутбуке;
прибор за рачунаре.

(111) 82016
(210) Ж- 2021-1485

(181) 27.08.2031.
(220) 27.08.2021.
(151) 11.02.2022.
(732) GAP (ITM), INC., , 2 Folsom Street, San
Francisco, , CA 94105, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

GAP
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
наутички, истраживачки, навигациони, геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.07.2021. - 15.08.2021. године:
Жиг рег. бр. 38132 чији је носилац DAIICHI
SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi
Honcho, Chuo-A
Жиг рег. бр. 38220 чији је носилац PZ
CUSSONS
(INTERNATIONAL)
LIMITED,
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way,
Manchester M22 5TG, GB, престао је да важи дана
17.07.2021. године
Жиг рег. бр. 38441 чији је носилац
GALENIKA A.D., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 19.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 38179 чији је носилац MSG Sports
& Entertainment, LLC (a Delaware Limited Liability
Company), Two Pennsylvania Plaza, New York, New
York 10121, US, престао је да важи дана 20.07.2031.
године.
Жиг рег. бр. 38009 чији је носилац Glaxo
Group Limited, a British company, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB,
престао је да важи дана 24.07.2021. године
Жиг рег. бр. 38239 чији је носилац Alticor Inc.,
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, US,
престао је да важи дана 27.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 43281 чији је носилац Acer
Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105, Taiwan, Republic of China, TW,
престао је да важи дана 31.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 38768 чији је носилац ALBUS
AD, PRIVREDNIKOVA 10, NOVI SAD, RS, престао
је да важи дана 02.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 38311 чији је носилац VIRGIN
ENTERPRISES LIMITED, The School House, 50
Brook Green, London W6 7RR, GB, престао је да важи
дана 02.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 38312 чији је носилац VIRGIN
ENTERPRISES LIMITED, The School House, 50
Brook Green, London W6 7RR, GB, престао је да важи
дана 02.08.2021. године.
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Жиг рег. бр. 38367 чији је носилац HERO
CYCLES LIMITED, HERO NAGAR, G.T. ROAD,
LUDHIANA - 141 003, IN, престао је да важи дана
08.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 38399 чији је носилац CONDE
NAST VERLAG GmbH, LEOPOLDSTRASSE 44, W8000 MUNCHEN 40, DE, престао је да важи дана
08.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 38453 чији је носилац SpaceLabs
Medical, Inc., 15220 N.E. 40th STREET, P.O.BOX
97013 REDMOND, WA 98073, US, престао је да важи
дана 29.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 37116 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Globe
House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB,
престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 37156 чији је носилац FMC
CORPORATION,
1735
MARKET
STREET,
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, US, престао је
да важи дана 15.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 49541 чији је носилац
АVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, Bridgewater,
New Jersey 08807, US, престао је да важи дана
20.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47771 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, promet i usluge "UFAR" d.o.o., 11640
Beograd-Barajevo, Lipovački put br. 308 B, RS, престао
је да важи дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47039 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, promet i usluge "UFAR" d.o.o., 11640
Beograd-Barajevo, Lipovački put br. 308 B, RS, престао
је да важи дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47352 чији је носилац CONOPCO,
INC., 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632,
US, престао је да важи дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47509 чији је носилац JT
International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 49245 чији је носилац JT
International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 21.07.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 46976 чији је носилац JT
International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47040 чији је носилац ARCOR
S.A.I.C. an Argentine joint stock company,, Av.Fulvio
Pagani 487 Arroyito, Province of Cordoba, Republic of
Argentina, AR, престао је да важи дана 25.07.2021.
године.
Жиг рег. бр. 47118 чији је носилац SKKR
LEDIS, Ramović Nagip, selo Mur, Novi Pazar, YU,
престао је да важи дана 25.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47347 чији је носилац DELO
REVIJE d.d. Družba za časopisno-založniško dejavnost
ter intelektualne in poslovne storitve,, Dunajska 5, 1509
Ljubljana, Slovenija, SI, престао је да важи дана
26.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 47160 чији је носилац NIL Skupina
d.o.o., Ljubljana, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, SI,
престао је да важи дана 02.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47227 чији је носилац ImClone
LLC, korporacija države Delaware, 180 Varick Street,
New York, New York 10014, US, престао је да важи
дана 03.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 44273 чији је носилац RUBIN AD
KRUŠEVAC, Цара Лазара 291 , 37000 Крушевац, RS,
престао је да важи дана 09.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47263 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300
Park Avenue, New York, New York, U.S.A., US,
престао је да важи дана 09.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 48240 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio, US, престао је да важи дана
10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47320 чији је носилац ULIXES
D.O.O,, Dunavska 27, Novi Sad, YU, престао је да
важи дана 14.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47199 чији је носилац "FRANCK"
D.D. Prehrambena industrija, Vodovodna 20, Zagreb,
R.Hrvatska, HR, престао је да важи дана 15.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 47200 чији је носилац FRANCK,
D.D. Prehrambena industrija, Vodovodna 20, Zagreb,
R.Hrvatska, HR, престао је да важи дана 15.08.2021.
године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 47201 чији је носилац FRANCK,
D.D. Prehrambena industrija, Vodovodna 20, Zagreb,
R.Hrvatska, HR, престао је да важи дана 15.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64577 чији је носилац SIMIĆ
SLOBODAN, Beograd, Dobračina 48, RS, престао је да
важи дана 20.07.2021. године
Жиг рег. бр. 63125 чији је носилац
LIFEMEDIC D.O.O., Braće Krsmanović 10, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 21.07.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64620 чији је носилац Preduzeće
za filmsku, TV i video distribuciju "Art- Vista" doo,
Beograd, Požeška 83a, RS, престао је да важи дана
21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 66757 чији је носилац
РАНИТОВИЋ Наташа, Булевар Зорана Ђинђића
35/42, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 21.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63813 чији је носилац Makhteshim
Chemical Works Ltd., P.O.Box 60, 84100 Beer-Sheva,
IL, престао је да важи дана 22.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63711 чији је носилац Farouk
Systems, Inc. (Texas Corporation), 250 Pennbright, Suite
150, Houston, TX 77090, US, престао је да важи дана
22.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63739 чији је носилац GR.
SARANTIS S.A. Industrial and Commercial Company
of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical
Articles - 26 Amarousiou-Halandriou Str. Amarousio,
GR, престао је да важи дана 26.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63715 чији је носилац Privredno
Društvo "ГраундЗеро-GroundZero" d.o.o., Beograd, Jug
Bogdanova 23, RS, престао је да важи дана
28.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63853 чији је носилац Preduzeće
za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju
HAPPY TV d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080
Beograd-Zemun, RS, престао је да важи дана
28.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63723 чији је носилац Marko
Kostić, Ljubinke Bobić 1/4, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 29.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63659 чији је носилац Johnson &
Johnson Surgical Vision, Inc., 1700 E. St. Andrew Place,
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Santa Ana, California 92705, US, престао је да важи
дана 30.07.2021. године.
Жиг рег. бр. 63713 чији је носилац TDR d.o.o.,
52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora br. 1, HR,
престао је да важи дана 02.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63680 чији је носилац
HUMANITARNA ORGANIZACIJA "NAŠA SRBIJA",
Terazije 23, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 02.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64605 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "FUWANG COMMERCE" d.o.o.,
Pančevo, Miloša Obilića 10, RS, престао је да важи
дана 03.08.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63182 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 06.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63702 чији је носилац
DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-Allee
140, 53113 Bonn, DE, престао је да важи дана
06.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63163 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 06.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63686 чији је носилац American
Express Marketing & Development Corp., 200 Vesey
St., New York, NY 10285 , US, престао је да важи
дана 06.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 63782 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO "DESIGN SOCKS" DOO,
Mur bb, 36300 Novi Pazar, RS, престао је да важи
дана 04.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64293 чији је носилац RUBIN AD
KRUŠEVAC, Цара Лазара 291 , 37000 Крушевац, RS,
престао је да важи дана 06.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64091 чији је носилац Zeevi
Goldman, Rainess 17, St. Givatainem, 53460, IL,
престао је да важи дана 05.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64294 чији је носилац RUBIN AD
KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 37000 Крушевац, RS,
престао је да важи дана 06.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64092 чији је носилац Zeevi
Goldman, Rainess 17, St. Givatainem, 53460, IL,
престао је да важи дана 05.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64252 чији је носилац Exulto
d.o.o. , Osječka 47, 51000 Rijeka, HR, престао је да
важи дана 06.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64023 чији је носилац Generalova
radnja doo za drugojačije snadbevanje dobrima,
Generala Štruma 14/12, Beograd, RS, престао је да
важи дана 05.08.2021. године

Жиг рег. бр. 63800 чији је носилац GENERAL
MOTORS
LLC,
kompanija
sa
ograničenom
odgovornošću po propisima države Delaware, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US,
престао је да важи дана 09.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64022 чији је носилац Generalova
radnja doo za drugo.jačije snadbevanje dobrima,
Generala Šturma 14/12, Beograd, RS, престао је да
важи дана 05.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64024 чији је носилац Naše dobro
doo za poljoprivređivanje pri s(a)vesti, Maršala Tita 6-8,
Bela Crkva, Dobričevo, RS, престао је да важи дана
05.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64025 чији је носилац Naše dobro
doo za poljoprivređivanje pri s(a)vesti, Maršala Tita 6-8,
Bela Crkva, Dobričevo, RS, престао је да важи дана
05.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64162 чији је носилац MIČIĆ
BOBAN PR, VITALIS, SAMOSTALNA ZANATSKA I
TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBE NA MALO I VELIKO, Kralja
Milutina 35, Beograd, RS, престао је да важи дана
06.08.2021. године
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Жиг рег. бр. 64384 чији је носилац GENERAL
MOTORS
LLC,
kompanija
sa
ograničenom
odgovornošću organizovana po propisima države
Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan
48265-3000, US, престао је да важи дана 09.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63946 чији је носилац GENERAL
MOTORS
LLC,
kompanija
sa
ograničenom
odgovornošću po propisima države Delaware, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US,
престао је да важи дана 09.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64383 чији је носилац CARMEN
STEFFENS FRANQUIAS LTDA., Avenida Alberto
Pulicano, 3.700, Industrial District, CEP 14406-100,
Franca, SP, BR, престао је да важи дана 10.08.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 63943 чији је носилац NISSAN
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
NISSAN MOTOR CO., LTD.), No.2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP,
престао је да важи дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63604 чији је носилац Alvogen
Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, 26367 Barice-Plandište,
RS, престао је да важи дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63609 чији је носилац Alvogen
Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, 26367 Barice-Plandište,
RS, престао је да важи дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63783 чији је носилац Aderans Co.
Ltd. , Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JP, престао је да важи
дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63774 чији је носилац Aderans Co.
Ltd. , Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JP, престао је да важи
дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63781 чији је носилац Aderans Co.
Ltd. , Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JP, престао је да важи
дана 10.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63772 чији је носилац Abdi
İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Reşitpaşa
Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4 34467,
Maslak-Sariyer-Istanbul, TR, престао је да важи дана
12.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63945 чији је носилац ŽEJN,
d.o.o., Cesta 1. maja 17, 4270 Jesenice, SI, престао је да
важи дана 12.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63941 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63940 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63936 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63934 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
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Ж
Жиг рег. бр. 64279 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64271 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64105 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64267 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64266 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64107 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64112 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63740 чији је носилац FMC
Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US, престао је да важи дана
13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63748 чији је носилац CLASSIC
JEANS D.O.O., Bajevica, 36300 Novi Pazar, RS,
престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63162 чији је носилац Sharda
Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra
(W), Mumbai-400 050, IN, престао је да важи дана
13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63906 чији је носилац HAIER
EUROPE TRADING S.r.l, Via de Cristoforis 12, 21100
Varese, IT, престао је да важи дана 13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63161 чији је носилац Sharda
Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra
(W), Mumbai-400 050, IN, престао је да важи дана
13.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63833 чији је носилац DOO za
preradu i konzerviranje mleka Mlekara Leskovac,
Tekstilna 97, Leskovac, RS, престао је да важи дана
13.08.2021. године.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.01.2022. - 15.02.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 15344
промењена је у Union Carbide Corporation , 7501 State
Highway, 185 North Seadrift, Texas 77983, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15345
промењена је у Union Carbide Corporation , 7501 State
Highway, 185 North Seadrift, Texas 77983, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15407
промењена је у Union Carbide Corporation , 7501 State
Highway, 185 North Seadrift, Texas 77983, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15653
промењена је у E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. a
Delaware Limited Liability Company, Route 206 and
Province Line Road , Princeton, New Jersey 08540 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 18705
промењена је у Diageo Scotland Limited, 11
LOCHSIDE PLACE , EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 20335
промењена је у DIAGEO SCOTLAND LIMITED, 11
LOCHSIDE PLACE , EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21505
промењена је у Diageo Scotland Limited, 11
LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38858
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39367
промењена је у Nihon Nohyaku Co., Ltd., 19-8,
Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39548
промењена је у Diageo Scotland Limited, 11
LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39964
промењена је у DIAGEO SCOTLAND LIMITED, 11
168

LOCHSIDE PLACE,
EH12 9HA, GB;

EDINBURGH,

SCOTLAND

Име или адреса носиоца жига рег. број 43621
промењена је у DEBENHAMS PRINCIPLES
LIMITED, 334-348 Oxford Street, London W1C 1JG,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47581
промењена је у Microsemi Storage Solutions, Inc., 2355
West Chandler Boulevard, Chandler, Arizona 85244, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47966
промењена је у Pizza Hut International, LLC., 7100
Corporate Drive, Plano, TX 75024, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50851
промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
IZDAVANJE PUBLIKACIJA "BIGZ PUBLISHING"
BEOGRAD-ČUKARICA, Пожешка бр. 60, спрат 1,
11030 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60155
промењена је у Preduzeće za proizvodnju, konsalting i
promet "SPEKTAR" d.o.o., Рудничка б.б., Горњи
Милановац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62009
промењена је у DIAGEO SCOTLAND LIMITED, 11
LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62010
промењена је у DIAGEO SCOTLAND LIMITED, 11
LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65003
промењена је у Mikasa Corporation, 1, Kuchi, Asa-cho,
Asakita-ku , Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68547
промењена је у Proizvodno - trgovinsko uslužno
društvo eksport - import MIZAN COMERC DOO Novi
Pazar, Херцеговачка 234, 36300 Нови Пазар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73607
промењена је у DIAGEO SCOTLAND LIMITED, 11
LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND
EH12 9HA, UK;
ЗИС / RS / IPO
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Промена пренос права
За жиг бр. 33876 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 37821 извршен је пренос на Four Seasons
Hotels (Netherlands) B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR
Amsterdam, NL;
За жиг бр. 43621 извршен је пренос на
DEBENHAMS.COM ONLINE LIMITED, 49-51 Dale
Street, Manchester, M1 2HF, UK;
За жиг бр. 44514 извршен је пренос на Four
Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Kingsfordweg 151,
1043 GR Amsterdam, NL;
За жиг бр. 47581 извршен је пренос на PMCSiera, inc., 1380 Bordeaux Drive , Sunnyvale, California
94089, US;

Ж
За жиг бр. 71217 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;
За жиг бр. 73544 извршен је пренос на MIZAN
LINE DOO NOVI PAZAR, Херцеговачка 234, 36300
Нови Пазар, RS;
За жиг бр. 74816 извршен је пренос на Velcro
IP Holdings LLC, 95 Sundial Ave., Manchester, NH,
03103, US;
За жиг бр. 76620 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;
За жиг бр. 76621 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 48950 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;

За жиг бр. 76622 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 57908 извршен је пренос на Four
Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Kingsfordweg 151,
1043 GR Amsterdam, NL;

За жиг бр. 76623 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 57909 извршен је пренос на Four
Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Kingsfordweg 151,
1043 GR Amsterdam, NL;

За жиг бр. 76624 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 63103 извршен је пренос на MP
TROPIC, Змај Јовина 7, 22304 Нови Бановци, RS;

За жиг бр. 76703 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 68042 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;
За жиг бр. 68158 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;

За жиг бр. 77575 извршен је пренос на Four
Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Kingsfordweg 151,
1043 GR Amsterdam, NL;
За жиг бр. 80625 извршен је пренос на
CAPCOM CO., LTD. , 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuoku, Osaka, JP;

За жиг бр. 68547 извршен је пренос на MIZAN
LINE DOO NOVI PAZAR, Херцеговачка 234, 36300
Нови Пазар, RS;
За жиг бр. 70255 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;
За жиг бр. 70256 извршен је пренос на MLM
VINUM DOO ŠUPLJAK, Костолањи Арпада 104 а,
24418 Шупљак, RS;
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Ж

ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 1/2022 - 4/2022 (20.01.2022. – 10.02.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1641285
(151) 19.11.2021
(540)

(732) SCL Services GmbH
(511) 06 07 08 09 11 35
37 42
(111) 1641431
(151) 22.12.2021
(540)

(732) Zou Yuqiang
(511) 14
(111) 1641310
(151) 16.09.2021
(540)

DIAMONDBACK
(732) Alta Cycling Group
IP Holder, LLC
(511) 25
(111) 1641459
(151) 29.09.2021
(540)

(732) DATA ACCESS
(511) 07 08 09 11 21

PUNK FLOWER
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1641397
(151) 13.08.2021
(540)

SAUER
170

(111) 1641543
(151) 06.12.2021
(540)

(111) 1641512
(151) 27.11.2021
(540)

(732) FILSTONE,
COMÉRCIO DE ROCHAS,
S.A.
(511) 19

(732) Dongguan Williams
Technology Co., Ltd.
(511) 34
(111) 1641544
(151) 16.11.2021
(540)

(732) "Mistral alko"
(511) 32

MOBALRY

(111) 1641384
(151) 07.12.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12

(732) GODOX PHOTO
EQUIPMENT CO.,LTD.
(511) 11

(111) 1641515
(151) 22.11.2021
(540)

(111) 1641325
(151) 07.11.2021
(540)

(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05

(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostju "KDV
Voronezh"
(511) 30
(111) 1641469
(151) 02.12.2021
(540)

Gangtime
(732) Gangtime Pty Ltd
(511) 09 35 36 38 39 41
42 45
(111) 1641472
(151) 28.12.2021

(111) 1641532
(151) 02.12.2021
(540)

(732) Returnstar Interactive
Technology Group Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1641545
(151) 18.08.2021
(540)

(732) Shenzhen Chiteng
Technology Co., Ltd
(511) 09
(111) 1641540
(151) 07.12.2021
(540)

BLANCO
(732) BLANCO FRANCE
(511) 05 06 07 09 11 20
21 37 42
(111) 1641546
(151) 26.08.2021
(540)

KYNDRYL
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(732) International Business
Machines Corporation
(511) 09 37 42

(540)

(111) 1641575
(151) 14.09.2021
(540)

(732) LES
LABORATOIRES
SERVIER
(511) 05 09 10 42 44

Ж
(540)

MOVED BY YOU

(111) 1641612
(151) 17.11.2021
(540)

DYNAMAX
(732) Holcim Technology
Ltd
(511) 19
(111) 1641674
(151) 17.03.2021
(540)

(111) 1641780
(151) 14.06.2021
(540)

el.is
(732) Elanor a.s.
(511) 09 35 41 42
(111) 1641781
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Bernd Hausmann
(511) 25 35
(111) 1641590
(151) 13.12.2021
(540)
(732) Holcim AG
(511) 02 17 19 37
(732) M SAN GRUPA
D.O.O. ZA
PROIZVODNJU
RAČUNALA,
TRGOVINU, UVOZIZVOZ
(511) 09 11

(732) KELLER HOME,
LLC
(511) 35

(111) 1641621
(151) 31.05.2021
(540)

(732) Chal-Tec GmbH
(511) 06 07 08 09 10 11
14 15 18 19 20 21 22
24 26 28
(111) 1641700
(151) 30.11.2021
(540)

(732) Elanor a.s.
(511) 09 35 37 41 42
(111) 1641782
(151) 28.06.2021
(540)

(111) 1641594
(151) 01.12.2021
(540)

(732) Zhejiang Qianyi
Brand Management Co., Ltd
(511) 25
(111) 1641598
(151) 14.02.2021
(540)

(732) SHIMANO INC.
(511) 09 42
(732) Union des
Associations Européennes
de Football (UEFA)
(511) 03 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 18 20
21 24 25 26 27 28 29
30 32 33 34 35 36 38
39 40 41 42 43 44 45
(111) 1641628
(151) 23.09.2021
(540)

EVIOSYS

(732) ERCOVI GROUP
MANAGEMENT, S.L.
(511) 35
(111) 1641611
(151) 10.09.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) Titan Newco
Switzerland GmbH
(511) 06 16 20 21 40 42
(111) 1641673
(151) 15.12.2021

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 35 41

(111) 1641800
(151) 26.08.2021
(540)

SPEEDO
(732) Speedo Holdings B.V.
(511) 09 18 25 28

(111) 1641724
(151) 14.07.2021
(540)

(111) 1641879
(151) 23.11.2021
(540)

TATE
(732) The Board of Trustees
of The Tate Gallery
(511) 16 18 21 25
(111) 1641926
(151) 21.10.2021
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Ж
(540)

(540)

SKIL SKy Is the
Limit

(111) 1642114
(151) 14.10.2021
(540)

(732) ARTHES
(511) 03

(732) LUDA d.o.o.
(511) 09 35 44

(111) 1642074
(151) 08.12.2021
(540)

(111) 1641965
(151) 16.11.2021
(540)

ARBOR PEARL
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1641970
(151) 17.08.2021
(540)

PRIMALAC
ULTIMA
(732) Pharmalys Invest
Holding AG
(511) 05 29 30
(111) 1642015
(151) 21.12.2021
(540)

(732) KHAN ASPARUH AD
(511) 19

(732) KEPİ ASANSÖR
MARKET İMALAT
İTHALAT İHRACAT
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 07
(111) 1642823
(151) 21.12.2021
(540)

(111) 1642036
(151) 17.11.2021
(540)

(111) 1642105
(151) 10.09.2021
(540)

(732) ES GROUP
TEKSTİL TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1642106
(151) 20.10.2021
(540)

TOCO
(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 32
(111) 1642111
(151) 05.11.2021
(540)

(732) Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska korporatsiia
"Roshen"
(511) 30
(111) 1642112
(151) 09.12.2021
(540)

(732) Holcim AG
(511) 01 02 09 17 19 35
37 40 42
(111) 1642065
(151) 21.12.2021
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(111) 1642202
(151) 23.09.2021
(540)

Submarine Burger
(732) YELLOW
SUBMARINE d.o.o.
(511) 29 30 43
(111) 1642211
(151) 20.10.2021
(540)

RIVEDIL SAHRA
(732) DECORAZIONI
RIVEDIL S.r.l.
(511) 02
(111) 1642185
(151) 12.08.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1642187
(151) 12.08.2021
(540)

VEOZA
(732) Astellas US LLC
(511) 05

(732) YELLOW
SUBMARINE d.o.o.
(511) 29 30 43

ACTIVE ZONE
(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 29 30 32 35

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 32
(111) 1642260
(151) 10.12.2021
(540)

(732) Jiangsu Wanxin
Optical Co.,Ltd.
(511) 09
(111) 1642288
(151) 28.12.2021
(540)

(111) 1642200
(151) 23.09.2021
(540)

(732) Vajda Papir Kft.
(511) 16
(111) 1642298
(151) 08.12.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(540)

DECNUPAZ
(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05
(111) 1642350
(151) 10.12.2021
(540)

OKEYGA
(732) Merck Sharp &
Dohme B.V.
(511) 05
(111) 1642299
(151) 28.12.2021
(540)

DABIPEREL
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1642302
(151) 29.12.2021
(540)

OLIVAL
(732) OLIVAL d.o.o.
(511) 03 44
(111) 1642310
(151) 04.11.2021
(540)

(732) PIRELLI TYRE SPA
(511) 09 12
(111) 1642346
(151) 10.12.2021
(540)

PAZVONIQ
(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05
(111) 1642348
(151) 10.12.2021

ЗИС / RS / IPO

Ж

Leqembi

(111) 1642429
(151) 05.08.2021
(540)

(732) Eisai R&D
Management Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1642400
(151) 16.04.2021
(540)

(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05
(111) 1642352
(151) 10.12.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(732) ROCKALL AG
(511) 29 30 33 35 43

DCYSIM
(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05

(111) 1642436
(151) 28.06.2021
(540)

(111) 1642401
(151) 28.10.2021
(540)

(111) 1642353
(151) 10.12.2021
(540)

AKEYGA
(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05

(732) SHIMANO INC.
(511) 09 42

(111) 1642367
(151) 13.10.2021
(540)
(732) Estetra, société à
responsabilité limitée
(511) 05

(732) TAYAŞ GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 30

(111) 1642412
(151) 15.04.2021
(540)

(732) TEQBALL
HOLDING S.A.R.L.
(511) 18 25 28 41

LIGHTBOX
FINEST

BONNET

(111) 1642392
(151) 08.12.2021

WORLD IS
CURVED

(111) 1642480
(151) 22.09.2021
(540)

(111) 1642372
(151) 26.11.2021
(540)

(732) Tobacco Group Dooel
(511) 34

(111) 1642474
(151) 01.10.2021
(540)

(732) Lightbox Jewelry Ltd
(511) 14 35
(732) 4home, a.s.
(511) 08 18 20 21 22 24
27 28 35 39

(111) 1642484
(151) 16.09.2021
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Ж
(540)

(540)

MADE FOR ALL
(732) FAST RETAILING
CO., LTD.
(511) 09 18 25
(111) 1642512
(151) 19.10.2021
(540)

(540)

MILLION CURLS
(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 29 30 32 35
(111) 1642588
(151) 09.12.2021
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1642748
(151) 27.09.2021
(540)
(732) Ningbo Kaabo
Technology CO., LTD
(511) 12

(732) Patrick Moritz Heinen
(511) 06 19 35 37 40
(111) 1642517
(151) 23.09.2021
(540)

(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 29 30 32 35

(732) Hermes Arzneimittel
GmbH
(511) 05 40 42

(111) 1642644
(151) 15.12.2021
(540)

(111) 1642754
(151) 16.04.2021
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(732) GOGU Marin
(511) 34

(111) 1642707
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1642573
(151) 02.11.2021
(540)

(732) ROCKALL AG
(511) 30 35 43
(732) Bitcoinforme S.L.
(511) 09

(732) MAXVUE VISION
SDN. BHD.
(511) 09

(540)

(111) 1642740
(151) 16.04.2021
(540)

(111) 1642755
(151) 16.04.2021
(540)

(111) 1642769
(151) 11.11.2021
(540)

BELSTAY
(732) HOTEL OPCO S.r.l.
(511) 35 39
(111) 1642775
(151) 11.11.2021
(540)

(732) Chongqing Senci
Import & Export Trade Co.,
Ltd.
(511) 07
(111) 1642813
(151) 26.11.2021
(540)

Rochester
(732) Tobacco Group Dooel
(511) 34

(111) 1642575
(151) 06.10.2021
(540)

(111) 1642819
(151) 26.12.2021
(540)

Hippo Bondi
(732) KALEKALIP
MAKİNA VE KALIP
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 13
(111) 1642586
(151) 09.12.2021
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(732) ROCKALL AG
(511) 29 30 33 35 43

(732) ROCKALL AG
(511) 30 35 43

(111) 1642747
(151) 20.12.2021

(111) 1642766
(151) 13.12.2021

(732) Limited Liability
Company "KDV
Minusinsk"
(511) 05 30
(111) 1642846
(151) 15.10.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

McVITIE’S
BLISSFULS
(732) United Biscuits (UK)
Limited
(511) 30

(732) M&G CHENGUANG
HOLDING GROUP CO.,
LTD.
(511) 08
(111) 1642957
(151) 09.12.2021
(540)

(111) 1642862
(151) 14.09.2021
(540)

Ж
(540)

(540)

DAILY BOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05
(111) 1643022
(151) 03.01.2022
(540)

(732) ALFA CAPITAL
MARKETS LTD
(511) 35 36 42
(111) 1643155
(151) 04.10.2021
(540)

(732) RIVIVO NET S.R.L.
(511) 35
(111) 1642873
(151) 19.10.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1642967
(151) 14.12.2021
(540)

(732) Aktsionernoe
Obschestvo “Sterlitamaxky
Neftekhimichesky Zavod”
(511) 17
(111) 1643124
(151) 16.11.2021
(540)

UNOREADY
(732) Fuli Technology
(Shanghai) Co., Ltd.
(511) 05 09 10 25 29
(111) 1642895
(151) 01.12.2021
(540)

AQITTURA

(732) Mainstay
(Guangdong)
biotechnology Co., Ltd.
(511) 34

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1643126
(151) 02.12.2021
(540)

(111) 1642969
(151) 10.01.2022
(540)

(732) Hansgrohe SE
(511) 11
(111) 1642942
(151) 21.12.2021
(540)

XPLORIS
(732) Dart Industries Inc.
(511) 21
(111) 1642952
(151) 26.11.2021
(540)

(732) ANTAI
TECHNOLOGY CO.,LTD
(511) 06
(111) 1642994
(151) 23.12.2021
(540)

APTIFLOW
(732) LABORATOIRES
THEA
(511) 05
(111) 1642996
(151) 17.12.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) ALFA CAPITAL
MARKETS LTD
(511) 35 36 42
(111) 1643159
(151) 10.11.2021
(540)

Inkee
(732) Craze GmbH
(511) 03 16 24 28
(111) 1643174
(151) 19.11.2021
(540)

(732) Patrik Finderle
(511) 43
(732) AMI PARIS
(511) 14 18 25 35
(111) 1643149
(151) 15.09.2021
(540)

(111) 1643175
(151) 03.12.2021
(540)

CASY
(732) OMNI Life Science
GmbH & Co. KG
(511) 01 09 16
(111) 1643154
(151) 04.10.2021
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Ж
(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 28 30
(111) 1643235
(151) 25.11.2021
(540)

SWISS AIR
FORCE
(732) Schweizerische
Eidgenossenschaft v.d.
Bundesamt für Rüstung
armasuisse Eidgenössisches
Departement für
Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und
Sport,
(511) 03 09 18 20 21 24
30
(111) 1643237
(151) 25.11.2021
(540)

(540)

(540)

(732) "KONSTANTIN
2004“ AD
(511) 29 30
(111) 1643298
(151) 08.11.2021
(540)

HUAWEI S-Tag
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.
(511) 09 10 14
(111) 1643359
(151) 11.05.2021
(540)

(111) 1643238
(151) 03.12.2021
(540)

IPHORA
(732) TIMAB
INDUSTRIES
(511) 01 05 31

(732) ECUBES d.o.o.
(511) 35 41 42
(111) 1643428
(151) 18.08.2021
(540)

SULFOROKAnol
(732) PCC EXOL SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 01
(111) 1643429
(151) 18.08.2021
(540)

ROSULfan
(732) PCC EXOL SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 01

SWISS MILITARY
(732) Schweizerische
Eidgenossenschaft v.d.
Bundesamt für Rüstung
armasuisse Eidgenössisches
Departement für
Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und
Sport,
(511) 03 09 18 20 21 24 30

(111) 1643470
(151) 28.09.2021
(540)

(732) Hengst SE
(511) 01 04 05 07 09 10
11 12 16 17 35 37 40
41 42

(111) 1643437
(151) 16.12.2021
(540)

(111) 1643361
(151) 11.05.2021
(540)

Hengst
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MAGIC FOR ALL
(732) FAST RETAILING
CO., LTD.
(511) 20 28
(111) 1643481
(151) 19.10.2021
(540)

CARDIO BUNNY
(732) SUGARFREE Sp. z
o.o.
(511) 18 25 28 35

DCK

(732) Hengst SE
(511) 01 04 05 07 09 10
11 12 16 17 35 37 40
41 42

(732) CNH Industrial N.V.
(511) 09

(732) JIANGSU
DONGCHENG POWER
TOOLS Co., LTD.
(511) 07 08 09

(111) 1643397
(151) 22.07.2021
(540)

(111) 1643467
(151) 05.08.2021
(540)

(111) 1643506
(151) 10.11.2021
(540)

Hyalganbio
(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 05 10

BRAVE
METALLICS

(111) 1643290
(151) 20.09.2021

(111) 1643475
(151) 16.09.2021
(540)

(111) 1643493
(151) 03.09.2021
(540)

(111) 1643256
(151) 12.01.2022
(540)

(732) Bora Creations S.L.
(511) 03

(732) HomeToGo GmbH
(511) 09 35 38 39 42 43

(732) Mederer GmbH
(511) 05 29 30 35
(111) 1643411
(151) 11.06.2021

(732) Securikett Ulrich &
Horn GmbH
(511) 09 16 35 42

(111) 1643507
(151) 09.11.2021
(540)

URISPONGE

ЗИС / RS / IPO
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(732) COPAN ITALIA
S.p.A.
(511) 09 10

(111) 1643605
(151) 14.12.2021
(540)

(111) 1643516
(151) 19.10.2021
(540)

(732) Zhejiang Chint
Electrics Co., Ltd.
(511) 09

(732) ANÉOLIA
(511) 09 42

(111) 1643529
(151) 18.11.2021
(540)

(111) 1643650
(151) 17.12.2021
(540)

BIOMIMETIC
LIDAR
(732) DC-001, Inc.
(511) 09

(732) Beijing Shunzao
Technology Co., Ltd.
(511) 07 35 42
(111) 1643530
(151) 05.11.2021
(540)

(111) 1643651
(151) 17.12.2021
(540)

BIOMIMETIC
SENSING
(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1643654
(151) 17.12.2021
(540)

Ж
(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(732) DC-001, Inc.
(511) 09

(111) 1643657
(151) 15.12.2021
(540)

(111) 1643773
(151) 15.12.2021
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(111) 1643660
(151) 03.12.2021
(540)

(111) 1643798
(151) 17.12.2021
(540)

Evamo
(732) Pump Technology
Solutions PS GmbH
(511) 07 12
(111) 1643724
(151) 20.01.2022
(540)

Cake o'clock
(732) Rigo Trading S.A.
(511) 30
(111) 1643760
(151) 25.08.2021
(540)

(732) HANGZHOU TUYA
INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 07 09 11 21 28
(111) 1643561
(151) 10.11.2021
(540)

RaiPOS
(732) Raiffeisen Bank
International AG
(511) 09 36 42

ЗИС / RS / IPO

(111) 1643655
(151) 15.12.2021
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1643656
(151) 15.12.2021
(540)

(111) 1643804
(151) 28.12.2021
(540)

ClearPetra
(732) WELL LEAD
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10

SPARTAN
(732) DC-001, Inc.
(511) 09

(732) Frever AB
(511) 09 41

(111) 1643761
(151) 25.08.2021
(540)

SuctionPlus
(732) WELL LEAD
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10
(111) 1643772
(151) 17.12.2021
(540)

BIOMIMETIC
RADAR

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1643805
(151) 28.12.2021
(540)

GOTCURLZ
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1643817
(151) 14.12.2021
(540)
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(732) Hangzhou Techderm
Biological Products Co.,Ltd
(511) 10

(732) Ganzhou Xi Zhi Lan
Furniture Co.,Ltd.
(511) 20

(111) 1643852
(151) 23.09.2021
(540)

(111) 1644008
(151) 18.11.2021
(540)

(540)

(540)

(732) Midea Group Co.,
Ltd.
(511) 07 09 11 21
(111) 1644109
(151) 06.10.2021
(540)

(732) ANNIBAL & CO.
S.R.L.
(511) 09 18 25
(111) 1643880
(151) 03.11.2021
(540)

(732) JOEONE CO., LTD.
(511) 18 25
(111) 1644039
(151) 08.11.2021
(540)

(732) PI "VITAMINKA"
A.D. Prilep
(511) 30

(732) JETHARAM
NEMARAM GEHLOT
(511) 03

(111) 1644047
(151) 02.11.2021
(540)

(111) 1644137
(151) 08.12.2021
(540)

GLAME
(732) Silgan Closures
GmbH
(511) 06 16 20 21

(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 07 09 35 42
(111) 1643920
(151) 22.07.2021
(540)

(732) AEROPAT AG
(511) 06 09 12 17

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 36 37
(111) 1644043
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1643941
(151) 03.12.2021
(540)

178

(111) 1644145
(151) 14.10.2021
(540)

(732) Raab TV-Produktion
GmbH
(511) 14 16 18 21 24 28
38 42
(111) 1644074
(151) 07.05.2021
(540)

(732) SAINT GOBAIN
AUTOVER FRANCE
(511) 01 09 11 12 21 35
37 39 40 41 42
(111) 1643999
(151) 16.07.2021
(540)

(111) 1644073
(151) 27.05.2021
(540)

(732) KOVINOPLASTIKA
LOŽ d.o.o.
(511) 06 09 20

(732) PI "VITAMINKA"
A.D. Prilep
(511) 30

(732) JİGLE BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 09 42 45

(111) 1644044
(151) 15.07.2021

(111) 1644083
(151) 07.07.2021

(732) PINAR
KURUYEMİŞ GIDA VE
İHTİYAÇ MADDELERİ
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1644196
(151) 10.11.2021
(540)

VISION
SCANNER

ЗИС / RS / IPO
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(732) ROCKET
INNOVATIONS INC.
(511) 09 42

(540)

Ж
(540)

Soofty Drink
(732) Royal ABM Group
GmbH
(511) 32 35

(111) 1644198
(151) 17.12.2021
(540)

(111) 1644403
(151) 30.12.2021
(540)

EASYSET

(732) Frever AB
(511) 09 41
(111) 1644225
(151) 14.12.2021
(540)

(732) ESSSE CAFFE'
S.P.A.
(511) 11 30 35 43
(111) 1644320
(151) 19.11.2021
(540)

(732) SCHNEIDER
ELECTRIC INDUSTRIES SAS
(511) 09
(111) 1639261
(151) 03.08.2021
(540)

(732) Chengdu Kanghong
Pharmaceuticals Group Co.,
Ltd.
(511) 05
(732) Mainstay
(Guangdong)
biotechnology Co., Ltd.
(511) 34
(111) 1644264
(151) 23.07.2021
(540)

RESTORE
(732) Implantica Patent Ltd
(511) 09 10 44
(111) 1644287
(151) 19.10.2021
(540)

SUGARFREE
(732) SUGARFREE
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 18 25 35 42
(111) 1644295
(151) 03.11.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 03 05 09 11 14 15
16 18 20 21 24 25 26
27 28 29 30 32 41 43

(732) Apple Inc.
(511) 35 39
(111) 1644358
(151) 18.11.2021
(540)

MindQuantum

(111) 1639376
(151) 22.11.2021
(540)

(732) CANTRA, S.L.
(511) 08 21
(111) 1639399
(151) 17.12.2021
(540)

BEAUTY BOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05
(111) 1639431
(151) 21.10.2021
(540)

(111) 1639313
(151) 25.08.2021
(540)
(732) Hunan Newman
Digital Technology Co.,
Ltd.
(511) 09

(111) 1644348
(151) 15.11.2021
(540)

ICLOUD+

(732) BIOSING d.o.o.
(511) 29 35 43

(111) 1639466
(151) 13.08.2021
(540)
(732) Rudolf Leiner
Gesellschaft m.b.H.
(511) 07 08 11 20 21 24
26 27
(111) 1639344
(151) 01.12.2021
(540)

LIGHTSTIM
(732) LED
INTELLECTUAL
PROPERTIES, LLC
(511) 10
(111) 1639500
(151) 05.11.2021
(540)

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 12 42
(111) 1644372
(151) 13.12.2021
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Ж
(732) HANGZHOU TUYA
INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 09 35 38 42
(111) 1639506
(151) 15.07.2021
(540)

(540)

VIMETSO

PROVENIA

(111) 1639612
(151) 13.12.2021
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Hermes Arzneimittel
GmbH
(511) 05 40 42

(111) 1639728
(151) 10.11.2021
(540)

(111) 1639800
(151) 15.09.2021
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1639627
(151) 20.07.2021
(540)

(732) Novus International,
Inc.
(511) 01 05 31

(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH & Co.
KG
(511) 03 05 16

(111) 1639580
(151) 13.10.2021
(540)

MOTIX
(732) lnfineon Technologies
AG
(511) 09
(111) 1639585
(151) 27.10.2021
(540)

(732) LEDGER
(511) 09 36 38 42
(111) 1639628
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1639652
(151) 28.06.2021
(540)

(111) 1639589
(151) 27.10.2021
(540)

UNGER STEEL

180

(111) 1639846
(151) 18.11.2021
(540)

HelperODM
(111) 1639760
(151) 30.11.2021
(540)

(732) Shenzhen Baijie
Technology Co., Ltd.
(511) 09

(732) YONGKANG
ZONGBANG IMPORT &
EXPORT CO., LTD.
(511) 07
(111) 1639768
(151) 10.12.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09

(732) UNGER STAHLBAU
GMBH
(511) 06 37
(111) 1639609
(151) 19.10.2021

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(111) 1639852
(151) 02.07.2021
(540)
(732) LEDGER
(511) 06 09 35 36 38 42

(732) Unger Stahlbau
Ges.m.b.H.
(511) 06 37

(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(732) TENDAM RETAIL,
S.A.
(511) 14 18 25
(111) 1639563
(151) 16.04.2021
(540)

(111) 1639689
(151) 09.12.2021
(540)

(732) DERONI LTD.
(511) 29 30

(732) SAVENCIA SA
(511) 01 05 29
(111) 1639856
(151) 22.10.2021
(540)

(111) 1639781
(151) 27.09.2021

ЗИС / RS / IPO
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(732) PICOT
(511) 06 07 09 19 35 37
42

(111) 1639938
(151) 29.06.2021
(540)

(111) 1639858
(151) 17.11.2021
(540)

Ж
(540)

NUBLIK
(732) LİNK TASARIM VE
DIŞ TİCARET TEKSTİL
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 18 25

(732) PERI AG
(511) 06 37
(111) 1640264
(151) 29.11.2021
(540)

BLACK YELLOW
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1639859
(151) 10.11.2021
(540)

IQOS ORIGINALS
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(111) 1640168
(151) 17.12.2021
(540)
(732) Xella Deutschland
GmbH
(511) 06 07 08 17 19
(111) 1639969
(151) 16.08.2021
(540)

Dodoni Plant’d

AMARELO FUSE

(111) 1639895
(151) 02.11.2021
(540)

EUREAU

(732) Xella International
GmbH
(511) 06 07 08 17 19

(111) 1640077
(151) 15.12.2021
(540)

(732) J.M.E. S.A.
(511) 12
(732) ADAMA AGAN
LTD
(511) 01 05

ЗИС / RS / IPO

(111) 1640155
(151) 05.10.2021

DONA
(732) BEMEX GmbH
(511) 29 30 32
(111) 1640283
(151) 07.08.2021
(540)

(732) Franz Pfennig
(511) 06 07

(111) 1640212
(151) 01.12.2021
(540)

(111) 1640308
(151) 22.10.2021
(540)

(732) Shenzhen Relx
Technology Co., Ltd
(511) 34
(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(111) 1640279
(151) 03.12.2021
(540)

(732) DODONI S.A.AGRICULTURAL DAIRY
INDUSTRY OF EPIRUS
(511) 29

(111) 1640032
(151) 07.12.2021
(540)

(732) Eureau aisbl
(511) 35 41 45
(111) 1639897
(151) 27.10.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05
(111) 1640205
(151) 07.12.2021
(540)

(111) 1639860
(151) 17.11.2021
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

ENERGY BOX

(732) Zhongshan Shumax
International Trade Co.,
Ltd.
(511) 10 21

(111) 1640215
(151) 30.11.2021
(540)

ConviCath
(732) WELL LEAD
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10
(111) 1640232
(151) 11.08.2021
(540)

(732) Iteality Limited
(511) 35 42
(111) 1640318
(151) 17.12.2021
(540)

PULSE BOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05
(111) 1640319
(151) 17.12.2021

MULTIMO
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(540)

MEN'S BOX

(111) 1640332
(151) 29.11.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05

(732) Eisai R&D
Management Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1640320
(151) 17.12.2021
(540)

(111) 1640353
(151) 02.11.2021
(540)

(732) Finansisko drustvo
TIGO FAJNANS DOOEL
Skopje
(511) 35 36

LEKELITY
(111) 1640419
(151) 13.12.2021
(540)

PRINTIFY

MAMA BOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05
(111) 1640321
(151) 17.12.2021
(540)

IQBOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05

(732) CNH Industrial N.V.
(511) 12
(111) 1640366
(151) 14.12.2021
(540)

ACADEMY OF
TASTE
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 30
(111) 1640390
(151) 02.12.2021
(540)

(111) 1640322
(151) 17.12.2021
(540)

(111) 1640331
(151) 17.12.2021
(540)

(111) 1640420
(151) 14.12.2021
(540)

(732) Shenzhen SDMC
Technology Co.,Ltd.
(511) 09

182

(111) 1640512
(151) 10.11.2021
(540)

(732) Ryanair DAC
(511) 16 28 35 36 39 41
42 43
(111) 1640549
(151) 14.12.2021
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1640423
(151) 14.12.2021
(540)

Helen Doron
(732) Helen Doron Ltd
(511) 16 28 41
(111) 1640560
(151) 22.09.2021
(540)

CHOCOLATE
ACADEMY
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1640449
(151) 22.11.2021
(540)

(732) Barry Callebaut AG
Westpark
(511) 29 30 35
(111) 1640577
(151) 12.08.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) AMI PARIS
(511) 14 18 25
(111) 1640399
(151) 24.08.2021
(540)

(732) SINTERAMA S.P.A.
(511) 23 24

(732) Printify, Inc.
(511) 40

VISION BOX
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Laboratoriya
sovremennogo zdorovya"
(511) 05

(540)

(732) AERO
BIODIVERSITE
(511) 35 41 42 44

(111) 1640626
(151) 02.12.2021
(540)

(111) 1640480
(151) 09.12.2021

ЗИС / RS / IPO
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(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1640653
(151) 15.12.2021
(540)

(732) Anastasia Beverly
Hills, LLC
(511) 03
(111) 1640979
(151) 10.09.2021
(540)

GREYP
(732) Greyp Bikes d.o.o.
(511) 09 12

Ж
(540)

LOLLISPONGE
(732) COPAN ITALIA
S.p.A
(511) 09 10
(111) 1641257
(151) 02.12.2021
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1640654
(151) 15.12.2021
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(732) ZHANGJIAGANG
TRANSERY CO., LTD
(511) 21

(111) 1640697
(151) 15.03.2021
(540)

(111) 1641118
(151) 06.05.2021
(540)

(732) HAN, MA EUM
(511) 03
(111) 1640764
(151) 15.12.2021
(540)

NOKIAN TYRES
SNOWPROOF
(732) Nokian Tyres plc
(511) 12
(111) 1640814
(151) 02.09.2021
(540)

DUKAT
POSVEĆEN
VAMA OD 1912.
(732) DUKAT d.d.
(511) 05 29 30 32
(111) 1641270
(151) 19.11.2021
(540)

(111) 1641051
(151) 04.10.2021
(540)

Hot Racing

ESTHEMAX

(540)

A1 TOWERS
(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft
(511) 06 09 19 35 36 37
38 39 40 42
(111) 1641169
(151) 22.09.2021
(540)

(732) Hunan Shui Kou Shan
Nonferrous Metals Group
Co., Ltd.
(511) 01 14
(732) Dukat d.d.
(511) 05 29 30 32

(111) 1641272
(151) 05.11.2021
(540)

(111) 1641258
(151) 02.12.2021
(540)

(732) DUKAT d.d.
(511) 05 29 30 32

(732) ZHONGSHAN
GAMDER ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD
(511) 11

SWIAT
(732) DekaBank Deutsche
Girozentrale
(511) 09 35 36 38 42

(111) 1641259
(151) 02.12.2021
(540)

(111) 1641175
(151) 05.08.2021
(540)

SECURIKETT
(732) МАТRAX
(511) 20
(111) 1640928
(151) 21.12.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Securikett Ulrich &
Horn GmbH
(511) 09 16 35 42
(111) 1641211
(151) 09.11.2021

(732) DUKAT d.d.
(511) 05 29 30 32
(111) 1641260
(151) 02.12.2021
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 843488
(540)

HULFT

(111) 1004583
(540)

(732) Curaden AG
(511) 03 05 10 11 21 35
37 39 41 44

(111) 1642797
(540)

(111) 868747
(540)

(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 03 05 10
(111) 872842
(540)

(111) 1310758
(540)

(732) Limited Liability
Company "SredneVolzhsky
Podshipnikovy Zavod"
(511) 06 07 35 37 40

(732) FoodPLUS GmbH
(511) 35 41 42

CURADEN

(732) Saison Information
Systems Co., Ltd.
(511) 09

Luman

(111) 1123585
(540)

OmniMed
(732) Omni Vision GmbH
(511) 05
(111) 1641950
(540)

(111) 1194979
(540)

HEINEKEN
SILVER

(732) J. Choo Limited
(511) 03 06 09 14 16 18
25 35 40

(732) Heineken
Brouwerijen B.V.
(511) 32 33

(732) MEHMET ÜNAL
(511) 14

(111) 1115950
(540)

(111) 1201859
(540)

(111) 1386379
(540)

PERISOLV

(732) Pentair Flow Services
AG
(511) 07 09 11 20

(732) RLS Global AB
(511) 05 10

(111) 873816
(540)

(111) 1218699
(540)

PENTAIR

ARAVIA

(732) Pentair Flow Services
AG
(511) 07 09 11 20

(732) GNUTTI
TRANSFER S.P.A.
(511) 06 07 09 37

(111) 918460
(540)

(111) 1122836
(540)

HULFT
(732) TRADE
CORPORATION
INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal
(511) 01

184

(732) Saison Information
Systems Co., Ltd.
(511) 42

(111) 1325017
(540)

MARTIN
(732) "Dr. Maertens"
Marketing GmbH and "Dr.
Martens" International
Trading GmbH
(511) 25
(111) 1417904
(540)

L'HOMME A LA
ROSE

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Promservis"
(511) 03

(732) PARFUM FRANCIS
KURKDJIAN
(511) 03 04 16

(111) 1307885
(540)

(111) 1476274
(540)

NOTINO
(732) NOTINO LIMITED
(511) 16 35 38 39

JADA
(732) Alydia Health, Inc.
(511) 10

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1500314
(540)

CITYPOP
(732) ARTISA GROUP AG
(511) 09 35 36 37 42 43

(111) 1574453
(540)

Ж

(111) 1594573
(540)

TENCIBAVI
(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05

(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05
(111) 1598701
(540)

(111) 1535795
(540)
(111) 1576513
(540)

ELEVIDYS
(732) Sarepta Therapeutics, Inc.
(511) 05

(732) LIFEBRANDS
Natural Food GmbH
(511) 30

(111) 1577140
(540)

(111) 1536407
(540)

dentona
(732) dentona AG
(511) 01 05 10 17 35
(111) 1549529
(540)

(732) Bugatti GmbH
(511) 03 09
(111) 1594749
(540)

LOST ARK
(732) SMILEGATE RPG,
INC.
(511) 41
(111) 1595501
(540)

(732) Marin Bosotina
(511) 01 03 05
(111) 1577346
(540)

(111) 1596332
(540)

(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"EHPIZOD"
(511) 39 41
(111) 1550209
(540)

(732) SMILEGATE RPG,
INC.
(511) 09
(111) 1593615
(540)

(732) BODEGAS
FAUSTINO, S.L.
(511) 33

ЗИС / RS / IPO

(732) Beijing Jingheng
Tengwei Kejian Trade
Co.,Ltd.
(511) 09

(732) Jingheng Tengwei
(Huizhou) Electronic
Technology Co.,Ltd
(511) 09
(111) 1612184
(540)

FILSPARI
(732) Travere Therapeutics,
Inc.
(511) 05

(111) 1590041
(540)

LOST ARK

(111) 1599936
(540)

Bugatti
(732) Bugatti GmbH
(511) 03 09

SPEVCAY

(732) PINAR
KURUYEMİŞ GIDA VE
İHTİYAÇ MADDELERİ
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 35

(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05
(111) 1596357
(540)

(111) 1613025
(540)

(732) EVDEMA YAPI
MALZEMELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1614932
(540)

ATIXARSO
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(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1615544
(540)

TUPPERWARE
PREMIAGLASS
(732) Dart Industries Inc.
(511) 21

(111) 1624498
(540)

(111) 1635745
(540)

(111) 1635754
(540)

HARIBO
(732) s.Oliver Bernd Freier
GmbH & Co. KG
(511) 18 25 35

(732) HARIBO Holding
GmbH & Co. KG
(511) 09 14 16 18 21 24
28

(111) 1067807
(540)

(111) 1638050
(540)

QUICLIREZ
(111) 1624486
(540)

(111) 1629915
(540)

AKEEGA
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(732) Lady of Leisure
Holdings Limited
(511) 18 25 35

(732) NTC SRL
(511) 05

(732) Velcro IP Holdings
LLC
(511) 17 24 26
(732) Rigo Trading S.A.
(511) 09 14 16 18 21 24
28

(111) 1076742
(540)

(111) 1635746
(540)

(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao
Corporation)
(511) 03

GOLDBEARS
(732) Rigo Trading S.A.
(511) 09 14 16 18 21 24
28

(111) 1127500
(540)

PAGENAX
(732) Novartis AG
(511) 05
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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)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

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

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11590
(51) 21-02
(21) Д-47/2021
(15) 2.9.2021.
(22) 28.5.2021.
(30) Д-47/ 2021 28.5.2021. RS
(28) 1
(54) ELEKTROSTIMULATOR
(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010 Beograd, RS
(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010 Beograd, RS

(11) 11592
(51)06-03
(21) Д-25/ 2021
(15) 2.9.2021.
(22) 22.3.2021.
(30) Д-25/ 2021 22.3.2021. RS
(28) 2
(54) 1. TRPEZARIJSKI STO,
2. TRPEZARIJSKI STO
(73) ,,LIPA ENTERIJERI” d.o.o., Tatojevica 16, 31210
Požega, RS
(72) MITROVIĆ Rade, Tatojevica 16, 31210 Požega,
RS

(11) 11591
(51) 03-01
(21) Д-56/ 2021
(15) 2.9.2021.
(22) 16.6.2021.
(30) Д-56/ 2021 16.6.2021. RS
(28) 1
(54) TORBICA ZA SAKUPLJANJE SMEĆA
(73) TEŠIĆ Marija, Čedomira Minderovića 9, 14210 Ub, RS
(72) TEŠIĆ Marija, Čedomira Minderovića 9, 14210 Ub, RS
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(11) 11593
(51) 21-03
(21) Д-20/ 2021
(15) 2.9.2021.
(22) 10.3.2021.
(30) Д-20/ 2021 10.3.2021. RS
(28) 4
(54) REKVIZITI ZA DEČIJA IGRALIŠTA (4)
(73) JOKANOVIĆ Konstantin, Prespanska 10,
11000 Beograd, RS
(72) JOKANOVIĆ Konstantin, Prespanska 10,
11000 Beograd, RS
(74) KNEŽEVIĆ Ante, Kralja Milana 21,
11000 Beograd, RS

(11) 11594
(51) 12-15
(21) Д-25/ 2019
(15) 2.9.2021.
(22) 26.3.2019.
(30) 005660255-0001 26.9.2018. EM
(28) 1
(54) GUMA ZA TOČKOVE VOZILA
(73) DAVANTI TYRES LIMITED, Oak House,
Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows,
Merseyside, WA12 0HF, UK
(74) MIRKOV Relja, Patrijarha Joanikija 14,
11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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(54) KOMPJUTERSKO KUĆIŠTE
(73) MIJALKOVIĆ Mladen, Bledska 9, 18108 Niš, RS
(72) MIJALKOVIĆ Mladen, Bledska 9, 18108 Niš, RS

(11) 11595
(51) 07-02
(21) Д-31/ 2021
(15) 7.9.2021.
(22) 15.4.2021.
(30) Д-31/ 2021 15.4.2021. RS
(28) 1
(54) APARAT ZA PRIPREMANJE HRANE
(73) NOVUM GROUP AG, Hungerstrasse 58, CH-8832
Wilen bei Wollerau, CH
(72) VUJIČIĆ Mirko, Takovska 47, 11000 Beograd, RS
(74) MILETIĆ Nemanja, Internacionalnih brigada 59,
11000 Beograd, RS

(11) 11596
(21) Д-48/ 2021
(22) 31.5.2021.
(30) Д-48/ 2021 31.5.2021. RS
(28) 1

190

(11) 11597
(51) 07-07
(21) Д-65/ 2021
(15) 8.9.2021.
(22) 12.7.2021.
(30) Д-65/ 2021 12.7.2021. RS
(28) 4
(54) 1. POKLOPAC KUTIJE ZA MAČKE 2.
POKLOPAC ZA KUTIJU-PREKLOPNI 3.
POSUDA SA POKLOPCEM 4. ZVONO ZA TORTE
(73) “POBEDA COMPANI”, d.o.o., Četvrta industrijska
11, 22330 Nova Pazova, RS

(51) 14-02
(15) 8.9.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11599
(51) 23-04
(21) Д-51/ 2021
(15) 1.10.2021.
(22) 1.6.2021.
(30) Д-51/ 2021 1.6.2021. RS
(28) 1
(54) SAMOČISTEĆA KONDENZACIONA
JEDINICA
(73) “FRIGO ŽIKA” D.O.O., Kraljevačka b.b.,
22400 Ruma, RS
(72) PEJIĆ Živan, Kraljevačka b.b., 22400 Ruma, RS

(11) 11598
(51) 12-11
(21) Д-46/ 2021
(15) 8.9.2021.
(22) 27.5.2021.
(30) Д-46/ 2021 27.5.2021. RS
(28) 1
(54) ELEKTRIČNI BICIKL
(73) HASANOVIĆ Vanja, Vidikovački venac 86, 11000
Beograd, RS
(72) RADOJČIĆ Đorđe, Žikice Jovanovića 7, Loznica,
RS
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Д

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.07.2021. - 15.08.2021.године:
Дизајн број 10216 чији је носилац
HEMOTEHNA D.O.O., Pap Pala 35, Subotica, YU,
престао је да важи дана 6.8.2021. године.
Дизајн број 10026 чији је носилац
PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, HR-44320
Kutina, Hrvatska, HR, престао је да важи дана
6.8.2021. године.
Дизајн број 10758 чији је носилац Philip Morris
Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
престао је да важи дана 1.8.2021. године.
Дизајн број 10880 чији је носилац Jelena
Dasukidis, Slovenska 7, 11300 Smederevo, RS, престао
је да важи дана 12.8.2021. године.
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Дизајн број 11172 чији је носилац MITSIDES
POINT d.o.o., Draginje Nikšić bb, 22000 Sremska
Mitrovica, RS, престао је да важи дана 22.7.2021.
године.
Дизајн број 11160 чији је носилац DELIĆ
Branko , Gradsko šetalište 153, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 4.8.2021. године.
Дизајн број 11161 чији је носилац DELIĆ
Branko , Gradsko šetalište 153, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 4.8.2021. године.
Дизајн број 11162 чији је носилац DELIĆ
Branko, Gradsko šetalište 153, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 4.8.2021. године.
Дизајн број 11149 чији је носилац DЕLIĆ
Branko , Gradsko šetalište 153, 32000 Čačak, RS,
престао је да важи дана 4.8.2021. године.
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ИЗВЕШТАЈ О Р А Д У
ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У 2021. ГОДИНИ

ПАТЕНТИ
У Сектору за патенте је у 2021. години окончан
управни поступак за 1760 пријаву, од тога 179
одлука је донето у поступцима за признање патента,
110 одлука у поступцима по пријавама малих
патената, 14 одлука по захтевима за признање
сертификата о додатној заштити и 1457 европских
патената је уписано у Регистар патената.
У односу на децембар 2020. године када је на
попису било 375 пријава патената, у децембру 2021.
године на стању је 373 пријава патената, што значи
да су залихе смањене за 0,53%. Пријава малих
патената је у децембру 2020. године било 30, док је у
децембру 2021. на стању 34 пријаве, што је за 13,3%
више залиха. Међутим, током 2020. године окончано
је 85 пријава малих патената, док је током 2021.
године окончано 110 пријава малих патената, што је
за 30% више окончаних пријава. Прилив пријава
малих патената је током 2021. године био за 42%
већи од прилива пријава малих патената током 2020.
године. Сертификата о додатној заштити је у
децембру 2020. године било 30, а у децембру 2021.
године на стању је такође 30 предмета, током 2021.
године окончано је укупно 14 захтева за признање
сертификата о додатној заштити. Европских патената
је у децембру 2020. године било на стању залиха 78,
док је у децембру 2021. године 75 предмета. Број
међународних пријава за заштиту проналазака
домаћих лица, поднетих преко Завода мањи је за 27,2
% у односу на 2020. годину.
Број регистрованих патената је у 2021. години
био за 2,5% мањи у односу на 2020. годину, док је
број регистрованих патената чији су носиоци домаћа
физичка и правна лица мањи за 4% у односу на 2020.
годину.
Коришћењем електронске услуге подношења
пријава у 2021. години, електронским путем поднето
је 98% захтева за упис европских патената, 28%
пријава патената и 37,7% пријава малих патената.
Народна скупштина Републике Србије је на
седници одржаној 15. децембра 2021. године
усвојила Закон о изменама и допунама Закона о
патентима („Сл. Гласник РС“, број 123/21) који је
ступио на снагу 23. децембра 2021. године.
Најзначајније измене и допуне Закона о патентима
односе се на област сертификата о додатној заштити
и заштите проналаска малим патентом. Изменама и
допунама закона у области сертификата о додатној
заштити извршено је усклађивање раније важећег
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закона са релевантним прописима Европске уније, и
то са Уредбом (ЕУ) број 2019/933 која је ступила на
снагу 1. јула 2019. године у земљама чланицама
Европске уније. Изменама и допунама Закона о
патентима је измењен режим заштите проналаска
малим патентом тако што је проширен круг
производа који се може заштити малим патентом.
Патентни стручњаци су током 2021. године
превели са енглеског на српски језик Међународну
класификацију патената (МКП 2022.01) како би
корисницима услуга Завода био омогућен приступ
новим технологијама кроз претрагу патентне
документације.
Пријаве патената и малих патената и
захтеви за регистрацију проширеног
европског патента и европског патента
Током 2021. године Заводу је поднето 156
пријава за заштиту проналаска патентом и 114
пријава за заштиту проналаска малим патентом. Од
укупног броја поднетих пријава патената, Заводу је
директно поднето 150 пријава, а путем међународног
Уговора о сарадњи у области патената (PCT систем)
у националну фазу ушло је 6 пријава.
Од укупног броја директно поднетих пријава
патената, домаћи подносиоци су поднели 138 пријава
за заштиту проналаска патентом, а страни
подносиоци су поднели 18 пријава. Од 114 пријава за
заштиту проналаска малим патентом, домаћи
подносиоци су поднели 108 пријава, а страни
подносиоци су поднели шест пријава.
У 2021. години је поднето укупно 16
међународних пријава патента преко PCT система,
где је Завод назначен као Завод прималац, све
пријаве су формално уређене и прослеђене Светској
организацији за интелектуалну својину, Европском
патентном заводу и Вишеградском патентном
институту. Заводу је у току 2021. године поднето 15
захтева за упис проширеног европског патента у
Регистар патената и 1439 захтева за упис европског
патента у Регистар патената.
Према
Стратегији
развоја
вештачке
интелигенције у Републици Србији за период 20202025. године Завод води евиденцију пријава патента
које се односе на вештачку интелигенцију. Током
2021. године поднето је 11 пријава патената из
области вештачке интелигенције.
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Пријаве патената поднете од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
Пријаве домаћих пријавилаца
173
162
168
Пријаве страних пријавилаца поднете
8
5
2
директно Заводу
ПЦТ пријаве у националној фази
1
7
7
Укупно

182

174

177

2020
138

2021
138

6

12

2

6

146

156

Пријаве патената према областима технике у 2021. години
Остало

20

Здравље; Спасавање живота; Разонода

20

Одвајање; Мешање

18

Инструменти

16

Погонске машине или пумпе

15

Пољопривреда; Прехрамбени производи; Дуван

15

Осветљење и грејање

11

Грађевинарство

11

Транспорт

11

Електротехника

8

Предмети за личну или кућну употребу

6

Органска хемија

4

Нерганска хемија

1
0

5

10

15

20

25

Пријаве патената које су поднете у 2021. години
према земљи пријавиоца
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Ознака земље

Број пријава

RS

138

AU

2

US

2

NL

5

CN

5

HU

1

RO

1

ES

1

ME

1
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Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
2021
Физичка лица
124
112
120
91
96
Институти и факултети
31
37
15
32
22
Привредна друштва
18
13
33
15
20
Укупно

173

162

168

138

138

Међународне пријаве поднете Заводу као заводу примаоцу од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
Међународне пријаве поднете Заводу као
18
20
32
22
заводу примаоцу
Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента
у Регистар патената поднети од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
Захтев за упис проширеног европског
144
101
61
26
патента
Захтев за упис европског патента
1030
1325
1466
1428
Укупно

Година
Домаћи подносиоци
Страни подносиоци

1174

16

2021
15
1439

1527

1454

1454

Пријаве малих патената од 2017. до 2021. године
2017
2018
2019
69
68
79
6
2
3

2020
82
4

2021
108
6

86

114

Укупно

75

1426

2021

70

82

Пријаве малих патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
2021
Физичка лица
56
63
63
71
57
Институти и факултети
4
2
6
7
41
Привредна друштва
9
3
10
4
10
Укупно

69

Регистрована права - патенти и мали патенти
У 2021. години је регистровано 1506 патенaта
од којих је 49 признато према националном
поступку, 10 патената је уписано у Регистар на
основу Споразума о сарадњи и проширењу са
Европским заводом за патенте, а 1447 патената је
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68

79

82

108

уписано у Регистар на основу Закона о потврђивању
Конвенције о признавању европских патената.
Током 2021. године регистрована су 53 мала
патента, од тога је 49 малих патената регистровано
на име домаћих лица док су 4 мала патента
регистрована на име страних носиоца.
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Регистровани патенти од 2017. до 2021. године
2017
2018
2019

Година

2020

2021

Патенти домаћих носилаца који су признати
35
36
53
52
у националном поступку
Патенти страних носилаца који су признати у
12
8
6
4
националном поступку
Уписани проширени европски патенти
176
109
73
28
Уписани европски патенти
1041
1376
1586
1462
Укупно
1264
1529
1718
1546
Регистровани патенти домаћих носилаца од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
Физичка лица
21
26
21
23
Институти и факултети
7
5
30
15
Привредна друштва
7
5
2
14
Укупно
Година
Домаћи носиоци
Страни носиоци

47
2
10
1447
1506
2021
29
10
8

35
36
53
Регистровани мали патенти од 2017. до 2021. године
2017
2018
2019
37
49
55
6
4
2

52

47

2020
47
0

2021
49
4

43

47

53

Укупно

53

57

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2017. до 2021. године
Година
2017
2018
2019
2020
Физичка лица
30
39
48
41
Институти и факултети
1
4
4
5
Привредна друштва
6
6
3
1
Укупно

37

На дан 31.12.2021. године у Републици Србији
је било укупно 8198 важећих патената од којих је 547
признато према националном поступку, а 1168 на
основу Споразума о сарадњи и проширењу са ЕПО, а
6483 на основу Закона о потврђивању Конвенције о
признавању европских патената.
На дан 31.12.2021. године у Републици Србији
је било укупно 258 важећих малих патената.

49

55

2021
37
9
3

47

49

Сертификати о додатној заштити
Заводу је током 2021. године поднето укупно 14
захтева за признање сертификата о додатној заштити и
то: 11 захтева се односило на лекове и 3 захтева се
односио на средства за заштиту биља. Током 2021.
године донето је укупно 11 решења о признању
сертификата о додатној заштити, и то 9 сертификата за
лекове и 2 сертификата за средства за заштиту биља.

Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2017. до 2021. године
Година
Поднети захтеви за СДЗ
Признати СДЗ
2017
2018
2019
2020
2021

Лек
9
14
13
7
11

Заштита биља
1
3
/
1
3

Укупно
10
17
13
8
14

Лек
1
/
16
10
9

Заштита биља
/
/
/
1
2

Укупно
1
/
16
11
11

Остале активности
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Патентни стручњаци Завода су током 2021.
године пружили 1786 услуга које су се односиле на
остваривање патентне заштите на територији

Година
Извештаји о претраживању стања технике
Резултати испитивања услова за признање
патента
Резултати испитивања услова за признање
сертификата о додатној заштити
Резултати испитивања услова за признање
малог патента
Извештаји о претраживању патентне
документације
Консултантске услуге
Одговори на дописе странака и органа
Укупно

Услуге у области патената
2017
2018
177
150

2019
150

2020
138

2021
140

116

136

172

240

144

13

17

18

6

20

82

55

51

115

141

24

27

25

15

17

727
129

689
244

733
267

786
205

1024
300

1268

1318

1416

1505

1786

На основу потписаног Меморандума о сарадњи
са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја стручњаци Завода су пружили подршку
такмичењу за Најбољу технолошку иновацију 2021 и
одржали су два предавања учесницима такмичења са
темом заштите иновација правима интелектуалне
својине у првом реду патената. Такође, један
стручњак из Завода је учествовао у раду жирија на
финалу такмичења за најбољу студентску и
средњошколску иновацију.
Осим наведеног, запослени из Сектора за
патенте су припремили видео упутство: „Како
саставити пријаву за признање МП“ ради
постављања на сајт Завода и омогућавања
подносиоцима пријава малих патената да боље
разумеју поступак признања малог патента.
У оквиру пројекта Европске комисије „Marie
Skodowska Curie Actions (MSCA)“ за подршку
истраживању у европском истраживачком простору
и изградњи европских капацитета за истраживање и
иновације стручњаци Завода су на радионици са
називом: „Предузетништво: Од идеје до тржишта“
одржали предавање са темом заштита проналазака.
Полазници одржане радионице су били страни
докторанти који се баве науком и истраживањем у
Србији на београдском универзитету преко програма
„Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)“.
Један стручњак из Завода је учествовао у
својству предавача на семинару поводом Светског
дана интелектуалне својине „Regional Seminar on
Enchanching the Qualitz of IP Management in SMEs“
који је организовао Завод за патенте и жигове Турске
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Републике Србије, што је за 19% више у односу на
2020. годину.

у сарадњи са Светском организацијом за
интелектуалну својину. Један стручњак из Завода је
одржао предавање „Никола Тесла и Михаило Пупин
– значај патената за развој технологије“ у Музеју
науке и технике у Београду.
У оквиру сарадње са Светском организацијом за
интелектуалну својину током 2021. године, запослени у
Одељењу за хемију и хемијску технологију активно су
учествовали у припремама Завода за имплементацију
WIPO стандарда ST. 26 који се односи на приказивање
пописа аминокиселинских и нуклеотидних секвенци у
пријавама патената и начин на који ће се извршити
трансформација пописа са стандарда ST. 25 на ST. 26 за
националне пријаве поднете у 2021. години. Ова сарадња
ће бити настављена и у 2022. години, имајући у виду да
ће се, према одлуци Комитета за WIPO стандарде,
стандард ST. 26 примењивати од 1. јула 2022. године.
Стручњаци Завода су учествовали на 8.
заседању стручне групе за питања у вези са
сертификатом о додатној заштити у организацији
Maks Plank Instituta а ради израде Студије о
европском систему сертификата о додатној заштити
и решавања спорних питања у вези са признавањем
сертификата о додатној заштити.
У оквиру сарадње са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управом
за заштиту биља један стручњак Завода је у својству
члана Стручног савета за заштиту права
оплемењивача биљних сорти током 2021. године
учествовао у раду три заседања Савета на којима је
одобрена заштита за 73 права оплемењивача.
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поднели су 1586, а страни
националне пријаве жигова.

ЖИГОВИ
У току 2021. године у Републици Србији је
поднето укупно 6619 пријава жигова: 2274 домаћих и
4345 међународних пријава. Домаћи пријавиоци

Година

пријавиоци

Структура пријављених жигова од 2017. до 2021. године
Националне пријаве2
Међународне пријаве1
Страни пријавиоци
Домаћи пријавиоци

762

Укупно

2017

4785

773

1309

6867

2018

4835

782

1408

7025

2019

4706

783

1310

6799

2020

4298

762

1586

6646

4345
802
2021
Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви
2
Пријаве поднете непосредно Заводу

1472

6619

1

У 2021. години, највећи број пријава жигова
које су страни пријавиоци поднели непосредно
Заводу је из САД, 258 пријава. Поред њих су
подносиоци пријава из Швајцарске са 119 пријава,
Кине са 44 пријаве, Немачке са 30 пријавa,
Републике Kореје са 29 пријава, Холандије са 22

пријаве, Јапана са 19 пријава и Италије са 16 пријава.
Из држава из окружења, подносиоци из Македоније
поднели су 34 пријаве, Хрватске 19 пријава,
Мађарске 12 пријава, Румуније седам пријава, из
Босне и Херцеговине шест.

САД
Швајцарска
212

19

258

Кина

Немачка
Републикa Kорејa

34
119
22 29

30

44

16

Холандија
Jaпан

Италија
Македонија

19

Хрватска
Остали
Пријаве страних подносилаца

Када је у питању заступљеност пријављених роба и
услуга, током 2021. године највише пријава домаћих
жигова поднето је за: услуге из класе 35, које се односе
поред осталог и на услуге промета робе, оглашавања,
пословног управљања – 576 пријава; робу из класе 5, која
укључује нарочито фармацеутске и ветеринарске
препарате, средства за уништавање штеточина,
фунгициде, хербициде, санитарне препарате и средства
за дезинфекцију – 526 пријава; за услуге из класе 41, које
обухватају нарочито услуге образовања, забаве, спортске
и културне активности – 372 пријавe; за робу из класе 9,
која обухвата различите научне, истраживачке,
навигационе, геодетске, фотографске, кинематографске,

ЗИС / RS / IPO

аудиовизуелне, оптичке и друге апарате и инструменте,
као и опрему за обраду података, рачунаре, софтвер –
310 пријавa; за услуге из класе 42, које се односе
претежно на услуге научних лабораторија, инжењерске
услуге,
услуге
компјутерског
програмирања,
архитектонске и услуге унутрашњег дизајна – 261
пријава; за прехрамбене производе из класе 30, који
укључују и кафу, какао, чај, хлеб, производе од
житарица, пецива, кондиторске производе, зачине – 244
пријава и за робу из класе 16, која се односи на
штампане ствари, књиге, амбалажу, канцеларијски
материјал – 229 пријава.
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Заступљеност класа код домаћих пријава жигова
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У 2021. години регистровано је 6419 жигова, од
Током 2021. године, домаћи пријавиоци
којих 4200 на основу пријава поднетих посредством
поднели су 199 захтева за међународно регистровање
Мадридског система, а 2219 на основу националних
жигова по основу Мадридског система, од којих су
пријава жигова, што значи да су у односу на
правна лица поднела 180 захтева, а физичка лица 19
претходну 2020. годину, када је регистровано 5816
захтева за међународно регистровање.
жигова, регистровано 603 жига више.

10000

Регистровани жигови према годинама
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Током 2021. године окончан је поступак по 2610
националне пријаве жига, што је за 856 окончаних

Година
2017

Структура регистрованих жигова од 2017. до 2021. године
Националне регистрације
Међународне регистрације
Страни носиоци
Домаћи носиоци
3630
914
1287

Укупно
5831

2018

5027

802

1438

7267

2019

5692

803

1206

7701

2020

4499

500

817

5816

2021

4200

801

1418

6419

На дан 31.12.2021. године у Републици Србији се
налазило у важности укупно 141.800 жигова, од којих је
34.800 регистрованих и пријављених жигова поднетих
непосредно Заводу, а 107.000 међународних жигова је у
важности посредством Мадридског система.
200

пријава жигова више у односу на 2020. годину и
поступак по 4357 међународних пријава жигова.

У 2020. години ступио је на снагу нов Закон о
жиговима који први пут у домаће законодавство уводи
институт приговора на пријаву жига. Током 2021.
године, поднето је укупно 40 приговора, а окончано је 19
поступака по приговорима из текуће и претходне године.
ЗИС / RS / IPO
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Остале активности
У поступку испитивања услова за признање
међународних жигова, током 2021. године испитане су
3504 пријаве. На основу извршеног испитивања
достављена су Светској организацији за интелектуалну
својину 222 привремена одбијања међународних
пријава жигова, а након спроведеног поступка донето је
128 решења и 4357 дефинитивних одлука. Такође, у
2021. години издато je 197 уверења о важењу
међународних жигова. Домаћа физичка и правна лица
поднела су 199 пријава за међународно регистровање
жигова по основу домаћих пријава жигова и
регистрованих жигова, као и 24 захтева за
територијално проширење међународних жигова. Када
су у питању поступци по захтевима за престанак због
некоришћења и оглашавање ништавим међународних
жигова, у 2021. години окончано је 28 поступака, од
којих је 19 решења о усвајању захтева за престанак због
некоришћења, два решења о одбијању захтева за
престанак због некоришћења, једно решење о одбијању
предлога за оглашавање ништавим и шест поступака је
окончано обуставом.
Поред наведеног, током 2021. године класификован
је 1521 фигуративни елемент пријава националних жигова
према Бечкој класификацији фигуративних елемената
жигова и издате су 2184 исправе о жигу, као редован
посао у Одељењу за жигове. Испитане су 2573 пријаве
домаћих жигова, издато је 2342 закључка за плаћање таксе
за регистрацију жига, 464 резултата испитивања
уредности, 149 резултата испитивања подобности и 295
резултата испитивања сличности у поступцима по
домаћим пријавама жигова. Урађено је 466 решерша по
захтевима странака за претраживање база података
домаћих и међународних жигова.
Такође, у Одељењу за жигове окончана су 33
поступка по захтевима за престанак због
некоришћења и предлозима за оглашавање
ништавим домаћих жигова, донета су 3 решења о
одбијању захтева за престанак жига због
некоришћења, 5 решења о оглашавању ништавим, 11
решења о одбијању предлога за оглашавање

ништавим жига и 5 решења којима је усвојен захтев
за престанак жига због некоришћења.
У 2021. години у Одељењу за жигове радило се на
пословима превођења са енглеског на српски језик
измена и допуна 11. Издања Ничанске класификације и
наслова
класа
(Скраћене
класификације)
са
објашњењима – верзија за 2022. годину, у циљу
годишњег ажурирања српске верзије међународне базе
„Madrid Goods and Services Manager“ (MGS) на сајту
Светске организације за интелектуалну својину (WIPO).
Током прошле године, а у оквиру сарадње са
Заводом за интелектуалну својину Европске уније
(ЕУИПО) са циљем усаглашавања праксе са
принципима праксе држава чланица Европске уније
у области жигова, принципи заједничке праксе под
називом
ЦП9
–
„Дистинктивност
тродимензионалних жигова који садрже вербалне
и/или фигуративне елементе када облик сам по себи
није довољно дистинктиван“, преведени су и
укључени у Методологију поступања Завода за
интелектуалну својину у поступцима за признање
жига и у поступцима по регистрованим жиговима
која се налази на сајту Завода.
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
Током 2021. године домаћи и страни
пријавиоци непосредно су Заводу поднели 110
пријава индустријског дизајна. У односу на 2020.
годину број пријава поднетих непосредно Заводу
мањи је за 19 пријавa.
С обзиром на могућност подношења захтева за
заштиту више дизајна једном пријавом (вишеструка
пријава) пријављено је укупно 173 индустријских дизајна.
Број пријављених индустријских дизајна мањи је за 51
индустријски дизајн у односу на претходну годину.
Путем Хашког аранжмана поднето је 225 пријава
дизајна, што је за 22 пријаве мање у односу на 2020. годину.

Пријаве индустријских дизајна у периоду од 2017. до 2021. године
Националне пријаве1
2
Година
Домаћи подносиоци
Страни подносиоци Међународне пријаве
пријава
пријава
92
18
265
2017
96
22
181
2018
75
26
246
2019
97
32
247
2020
84
26
225
2021
1
Пријаве поднете непосредно Заводу
2
Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви
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Укупно
375
299
347
376
335
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Структура броја пријава индустријских дизајна
поднетих непосредно Заводу између домаћих и
страних подносилаца током 2021. године показује
много већи број пријава домаћих подносилаца. Од
укупног броја пријава, домаћи подносиоци поднели
су 84 пријаве, а страни подносиоци 26 пријава
индустријског дизајна. Највећи број пријава
индустријских дизајна који су страни пријавиоци

поднели непосредно Заводу је из Сједињених
Америчких Држава и Швајцарске са по шест пријава,
из Аустрије, Немачке и Италије са по 3 пријаве, а из
Велике Британије са две пријаве. Затим следе
пријавиоци са по једном пријавом из Француске,
Јапана и Северне Македоније.

Број пријава индустријских дизајна страних подносилаца у 2021. години
које су поднете непосредно Заводу

Пријаве индустријских дизајна у националном
поступку, током 2021. године најчешће су се
односиле за регистрацију за класу 09 Локарнске
класификације за индустријски дизајн, у коју су
сврстане амбалажа и посуде за транспорт и држање
робе. Класе Локарнске класификације које су биле
често заступљене у 2021. години су и класа 12 за

средства транспорта и дизалице, класа 07 за
предмете за домаћинство, класа 13 за апарате за
производњу,
дистрибуцију
или
претварање
електричне енергије, класа 06 за намештај и класа 03
за предмете за путовање, футроле, сунцобране.

Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији
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Током 2021. године окончан је поступак
испитивања за 353 пријаве, од тог броја поступак је
окончан позитивно за 324 пријаве, а негативно за 29
пријава. Од позитивно окончаних пријава 99 су

Година

поднете непосредно Заводу, а 225 је регистровано на
основу Хашког аранжмана. Од укупног броја
негативно окончаних пријава, 29 пријава је поднето
непосредно Заводу.

Регистровани индустријски дизајни у периоду од 2017. до 2021. године
Националне регистрације1
Међународне
2
регистрације
Домаћи носиоци права Страни носиоци права

Укупно

2017

70

27

247

344

2018

91

15

176

282

2019

75

27

246

348

2020

72

28

247

347

2021

71

28

225

324

Регистровани индустријски дизајни непосредно у Заводу
2
Регистровани индустријски дизајни преко Међународног бироа у Женеви
1

На крају 2021. године у Републици Србији је
било укупно 859 важећих индустријских дизајна који
су регистровани у националном регистру.

Број регистрованих имена порекла
и географских ознака у %

Током 2021. године урађено је 113 исправа о
индустријском дизајну, 47 дописа, потврда и уверења
за међународно регистроване дизајне, 52 решерша за
привреду. Поднето је 14 пријава индустријског
дизјана од стране домаћих пријавиоца за
међународну регистрацију путем Хашког аранжмана.
У 2021. години настављени су предходних
година започети пројекти у сарадњи са Европским
Заводом за интелектуалну својину. Учешћем на
online двадесетом Састанку о размени искустава и
уједначавању праксе између EUIPO-а и националних
завода у области индустријског дизајна (20h Liaison
Meeting on Designs), било је речи хармонизацији
праксе у области дизајна.
Настављен је рад са Републичким секретаријатом за
јавне политике на Регистру административних поступака.

Више од половине регистрованих ознака географског
порекла (57%) се односи на пољопривредне и
прехрамбене производе, затим 30,4% на алкохолна
пића, 6,3% на производе домаће радиности, 5% на
природне производе и 1,3% на услуге.
ОГП по врстама производа и услуга у %

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
У погледу ознака географског порекла до краја
2021. године у Републици Србији је укупно
регистровано 80 ознака географског порекла од којих је
79 важећих. Од тога 4 се односе на природне производе,
45 на пољопривредне и прехрамбене, 24 на алкохолна
пића, 5 на производе домаће радиности и једна на услуге.
Од укупног броја важећих регистрованих
ознака географског порекла већи је број
регистрованих имена порекла и то 53 што је 67%, у
односу на 26 регистроване географске ознаке што
чини 33%.

ЗИС / RS / IPO
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У 2021. години су поднете две пријаве ознака
географског порекла и то за име порекла „Пиротска
пеглана кобасица” и за географску ознаку „Вурда”.
Следеће ознаке географског порекла су добиле
овлашћене кориснике: име порекла „Сремски кулен”
добило је овлашћеног корисника а то је Радња за
производњу месних прерађевина BUT & CO, Лаћарак и
име порекла „Фрушкогорски липов мед” добило је
овлашћеног корисника а то је Друштво пчелара Јован
Живановић, Нови Сад. Поред наведеног, поднета је и
пријава за признање овлашћеног корисника за име
порекла „Златарски сир”.
У току 2021. године су на основу одредаба
Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла и
њиховом међународном регистровању, међународно
регистроване следеће ознаке географског порекла и
то име порекла „Пешкири шабачког краја” и име
порекла
„Злакуса”.
Међународни
систем
регистрације ознака географског порекла нуди
могућност остваривања заштите ознака географског
порекла у више држава и/или међувладиних
организација. У оквиру Лисабонског система, једна
међународна пријава замењује читав низ пријава које
би иначе требало да се поднесу заводима
одговарајућих земаља.
Сваке друге године Светска организација за
интелектуалну својину у Женеви (WIPO) организује
Светски симпозијум о географским ознакама порекла
који је одржан у септембру 2021. године. У оквиру
наведеног симпозијума је организована и виртуелна
изложба о ознакама географског порекла где су
представљени следећи традиционални производи из
Србије: „Лесковачки домаћи ајвар”, „Фрушкогорски
липов мед” и „Футошки свежи и кисели купус”.
Друштво пчелара Јован Живановић је у току 2021.
године обновило статус овлашћеног корисника за име
порекла „Фрушкогорски липов мед” који представља
монофлорални мед добијен од медоносне пчеле (Apis
mellifera L.) сакупљањем и прерадом липовог нектара који
потиче са подручја планине Фрушка гора. Сакупљање и
екстракција „Фрушкогорског липовог меда” спроводи се у
оквиру главног венца Фрушке горе. То је централни део
који се простире од Ђипше до Банстола, а са просечним
висинама од 440-460 m. На Фрушкој гори као
најзначајнији локалитети липове паше се истичу: Потез
Беочин-Црвени чот, Рохаљ базе, Свилош, Лежимир и
Парагово. Флора Фрушке горе je разноврсна и
специфична захваљујући карактеру педолошке подлоге,
бројним орографским одликама а посебно захваљујући
утицају климе што на овако малом простору узрокује
велики диверзитет (1462 аутохтоне, 142 гајене и
подивљале врсте, 31 подврсту, 30 субспонтаних, 6
устаљених хибрида и 24 културне и егзотичне врсте и 216
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интраспекцијских таксона). Специфичност флоре
Фрушке горе огледа се и у чињеници да заступљене
врсте воде порекло из 14 биљногеографских подручја
(европских, медитеранских, понтских, панонских,
атлантско-медитеранских,
балканских,
дакијских,
мезијских, бореалних и алпских). Карактер вегетације
Фрушке горе сврстава ову географску целину у добру
пчелињу пашу за производњу меда чији су извор како
нектар тако и медна роса.
У односу на липов мед произведен на другим
географским подручјима, „Фрушкогорски липов
мед” се одликује високом монофлоралоношћу,
односно веома високим уделом липовог нектара
(преко 60% са више од 10000 поленових зрна у 10 g
меда)
који
ie
узрокован
карактеристикама
географског подручја и поступком производње. Удео
липовог нектара у „Фрушкогорском липовом меду”
налази се изнад горње границе удела липовог
нектара у меду од липе произведеном у другим
географским подручјима. Боја „Фрушкогорског
липовог меда” је средње интензивна која поред
нормалне боје меда показује и присуство светло
жутог
тона
(посебно
се
истиче
након
кристализације). Арома је веома интензивна, средње
слатка и лако препознатљива на липу. Имајући у
виду да квалитативан и квантитативан садржај
полена суспендованог у меду указује на биљне врсте
које су пчеле посетиле током своје паше резултати
мелисопалинолошке анализе потврђују да је једини
извор „Фрушкогорског липовог меда” биљни нектар,
осим тога мелисопалинолошка анализа потврђује
високу монофлоралност (која представља посебно
својство), поштовање специфичности једног дела
процеса производње који непосредно утиче на
специфична својства и везу између производа и
географске области производње.
АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА
Депоновање и евидентирање ауторских дела
и предмета сродних права
У 2021. години Заводу за интелектуалну својину
поднето је 436 пријавa за уношење у евиденцију и
депоновање ауторских дела и предмета сродних
права, што је за 18 пријава мање него у претходној
години (454 пријаве). Од 436 пријава, 431 пријаве
односиле су се на депоновање ауторских дела а пет
пријава на предмете сродних права.
У истом периоду, Завод је послао 46 дописа за
уређење пријава, а издате су 402 потврде о
депоновању. У вези са евидентирањем и депоновањем
одговорено је на 319 мелјова, пружане консултације за
98 странака у личном присуству и поступано по
осталим захтевима поступано за 31 странку.
ЗИС / RS / IPO
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Издавање и обнова дозвола за колективно
остваривање ауторског и сродних права
Организацији филмских аутора Србије - УФУС
АФА ЗАШТИТА, Београд, обновљена је дозвола за
колективно остваривање права аутора и носилаца
права на филмским делима;
Поступајући по захтеву Организације глумаца
Србије, ГОС, Београд, издато је решење, односно
дозвола за колективно остваривање права глумаца и
то дозвола за колективно остваривање следећих права
глумаца: право на накнаду за реемитовање, емитовање
и јавно саопштавање и право на посебну накнаду.

обрачуну накнада за 2019. годину и о Извештају
овлашћеног ревизора за 2019. годину. Завод је у децембру
издао налоге за отклањање утврђених неправилности у
вези са обавезом да Скупштина организације донесе
одлуке о Годишњем обрачуну накнада за 2020. годину, о
Извештају овлашћеног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о
Годишњем извештају о пословању за 2020. годину, о
Годишњем обрачуну накнада за 2020. годину и о
Посебном извештају о средствима издвојеним за културне
намене и за унапређење пензијског, здравственог или
социјалног статуса чланова организације, који се односе
на 2020. годину.

за
и

У току 2021. године Завод је контролисао
пословање организација у вези са појединим
представкама поднетим од стране носилаца права,
чланова организације или трећих лица.

У току 2020. године, Одсек за ауторско и
сродна права је обављао послове надзора над радом
организација за колективно остваривање ауторског и
сродних права са циљем да утврди да ли је
пословање организације у складу са Законом,
издатом дозволом и општим актима организације.

Нарочита пажња у току 2021. године посвећена
је организацијама УФУС АФА ЗАШТИТА и ООРП и
контроли
примене
Плана
расподеле
ових
организација. Обе ове организације усвојиле су
планове расподеле или су мењале овај акт и отпочеле
су са исплатом накнада својим члановима.

Обављена је провера (прегледом интернет
страница свих организација), да ли организације
благовремено и детаљно обавештавају кориснике,
чланове и друга лица о значајним информацијама о свом
раду, као и да ли благовремено објављују на интернет
страницама своје опште акте и другу документацију
прописану чл. 181. и 182. Закона о ауторском и сродним
правима. О утврђеном чињеничном стању састављене су
службене белешке а поједине организације су позване да
допуне информације и документацију за које је утврђено
да недостаје.

У 2021. години представници Завода присуствовали
су великом броју седница Скупштине, Управног и
Надзорног одбора свих организација.

Надзор
над
радом
организација
колективно
остваривање
ауторског
сродних права

Обављена је анализа годишњих извештаја о
пословању и друге документације које су Заводу
доставиле: организација СОКОЈ, ОФПС, ПИ, ОФА,
ООРП и УФУС АФА ЗАШТИТА. Анализирана су
следеће документа: Извештаји о пословању организације;
Финансијски извештаји за 2020. годину; Годишњи
обрачуни накнада за 2020. годину; Извештаји независног
ревизора за 2020. годину; Годишњи извештаји Управног
одбора; Годишњи извештаји Надзорног одбора и
Финансијски план за 2021. годину сваке од организација.
Обављена је анализа одредби Статута организација
ОФПС, ООРП и СОКОЈ, као и анализа Плана расподела
организација: ОФПС, СОКОЈ, ПИ, УФУСАФА
ЗАШТИТА и ООРП.
У поступку надзора над радом Завод је у 2021.
години издао налоге за отклањање утврђених
неправилности организацији ОФПС. Организацији
ОФПС Завод је у јуну издао налоге за отклањање
утврђених неправилности у вези са обавезом да
Скупштина организације донесе одлуке о Годишњем
ЗИС / RS / IPO

Законодавна активност
У склопу радне групе за израду Закона о
ауторском и сродним правима која је формирана
решењем Министарства привреде, а у чијем раду
учествују представници Министарства привреде,
Министарства културе, Завода за интелектуалну
својину, Привредне коморе Србије, адвокати,
представници
организација
за
колективно
остваривање ауторског и сродних права и Народне
библиотеке Србије, Завод је наставио рад на Нацрту
закона о ауторском и сродним правима.
Обављена је анализа примедби и предлога
чланова радне групе за израду Нацрта закона о
ауторском и сродним правима, након чега је текст
Нацрта закона измењен, односно написано је
објашњење у погледу оних предлога чланова радне
групе за које је оцењено да не могу бити прихваћени.
Израђене су табеле усклађености Нацрта закона
о ауторском и сродним правима са директивама ЕУ
које уређују материју ауторског и сродних права и
то: Директива о закупу и послузи; Директива о року
трајању ауторског и сродних права са изменама и
допунама; Директива о праву слеђења; Директива о
кабловском реемитовању; Директива о колективном
остваривању
права
и
мултитериторијалном
лиценцирању права на музичким делима за
интернетско коришћење на унутрашњем тржишту;
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Директива о дозвољеним коришћењу дела чији аутор
није познат; Директива о спровођењу права;
Директива о рачунарским програмима; Директива о
базама података и Директива о усаглашавању
одређених аспеката у информатичком друштву.
Обављена је анализа одредби домаћих прописа
који уређују привредне преступе и прекршаје, а ради
дефинисања појединих одредби у Нацрту Закона о
ауторском и сродним правима.
Оптички дискови
Поступајући по захтеву привредног друштва
General Disc Technology, д.о.о. Београд, Завод је
донео решење о продужењу лиценце за производњу
оптичких дискова и податке о обновљеној лиценци
унето у онлајн регистар издатих лиценци.
Послови у вези са поступцима по
жалбама и тужбама
Завод је послао одговор на тужбу коју је
поднело удружење ПУКОС, а против решења Завода
којим је дата сагласност на предлог тарифе накнада
за кабловско реемитовање филмских дела. Одговор
на тужбу је послат Управном суду, заједно са
копијама списа предмета у довољном броју за суд и
странке у поступку.
Остале активности
Поступајући по захтевима физичких и правних
лица, Завод је издао 8 мишљења о примени одредби
Закона о ауторском и сродним правима.
Попуњен је WIPO упитник о јавним
политикама у вези са вештачком интелигенцијом.
Написани су текстови за сајт Завода, а за
потребе израде новог заводског сајта.
Обављена је стручна редактура директиве
32017L1564 (употреба ауторских дела за потребе
слепих и слабовидих лица).
Поступајући у складу са захтевом Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези
израде другог по реду Извештаја о спровођењу Акционог
плана за Поглавље 19 – Социјална политика и
запошљавање, контактирана је библиотека Савеза слепих
Србије а потом су у Образац за праћење спровођења
активности из Акционог плана за Поглавље 19 унети
тражени подаци о реализованим активностима из Акционог
плана за Поглавље 19, из делокруга надлежности Завода
(активност 6.7.1.) и послати Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Представник Завода је учествовао на
састанцима радне групе за израду Нацрта закона о
филмском и другом аудиовизуелном наслеђу.
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Обављена је анализа Нацрта
електронским
комуникацијама
и
материјала ради давања мишљења.

закона о
пратећих

Учешће на семинарима и конференцијама
Запослени у Одсеку за ауторско и сродна права
учествовали су на више националних и
међународних семинара и конференција које су
претежно праћене путем видео линка.
У јануару месецу 2021. године присуствовање
вебинару у организацији WIPO и FIAPF
(Међународна федерација асоцијација филмских
продуцената). Тема вебинара била је филмска и ТВ
копродукција и улога ауторског и сродних права у
финансирању
и
обезбеђивању
дистрибуције
аудиовизуелних дела.
11.3.2021. године у организацији Асоцијације
медија и Завода под покровитељством Министарства
културе и информисања одржана је он лине дебата
на тему: улога медија у заштити ауторског и сродних
права на којој је говорио и директор Завода, а којој је
модерирала Зорица Гулас. У дебати су учествовали и
адвокат Душан Стојковић, аутор фотографије
Звездан Манчић, судија Драгица Попеску, Зоран
Секулић, представник Фонет-а.
Он лине присуство седници WIPO Сталног
комитета за ауторско и сродна права која је одржана
од 28.6 – 1.7.2021. године.
6. и 7. септембар – учешће на WIPO онлајн
регионалној конференцији о интелектуалној својини
у дигиталној економији за мала и средња предузећа:
„Mastering the Game (3.0) on Business and Legal Issues
for Video Game Industry Players“;
16. и 17. септембар – учешће на семинару о
Закону о електронској трговини за судије и тужиоце у
Београду, предавачи: Lord Justice Richard Arnold, UK и
бивши државни тужилац Erling Vestergaard, DK;
28.9-30.9.2021. године учешће на радионици за
средњорочно планирање (Зорица Гулас) коју је
организовао Републички секретаријат за јавне
политике;
17.11.2021. Вебинар: „WIPO webinar on
copyright infrastructure - A European Perspective on
Copyright Infrastructure“.
Сви запослени у Одсеку учествовали су на
дводневном вебинару „Закон о ауторским правима
ЕУ – фокус на Директиви (ЕУ) 2019/789“, који је
одржан 30. новембра и 1. децембра 2021. године, у
организацији Министарства за европске интеграције
Владе Републике Србије и Европског института за
државну управу – ЕИПА Луксембург.
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8.12.2021. Учешће на округлом столу
посвећеном злакуском лончарству, као елементу
нематеријалног културног наслеђа Србије уписаном
на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства - Етнографски музеј
у Београду (Наташа Хасура).
8-9. децембар 2021. године учешће на вебинару:
„Судско спровођење права интелектуалне својине: јачање
капацитета националног правосуђа и осигурање
ефикасности судских поступака“, у организацији
Министарства за европске интеграције и Европског
института за државну управу – ЕИПА Луксембург;

related to the digital music value chain" и 16.12.2021.
Вебинар:
„Заштита
иновација
правима
интелектуалне својине и пореске олакшице у области
информационих технологија.
Учешће на вебинару под називом: „Заштита
иновација правима интелектуалне својине“ који је
одржан 16.12.2021. године. У својству предавача на
тему: „Заштита рачунарских програма ауторским
правом“ говорила је Зорица Гулас.
Обука „Етика и интегритет“ у организацији Агенције
за спречавање корупције (сви запослени у Одсеку).

15.12.2021. Вебинар: „WIPO webinar on
copyright infrastructure - DDEX and standard-setting

РЕГИСТРИ

2017
183

2018
167

Година
2019
170

2020
145

2021
150

1

7

7

1

6

Захтеви за валидацију европских проширених патената

1174

1427

1527

1454

1454

Пријаве жигова

2077

2190

2093

2347

2274

Пријаве малих патената

75

70

82

86

114

Пријаве индустријског дизајна
Пријаве за депоновање ауторских дела и депоновање
предмета сродних права
Захтеви за установљење географских ознака порекла
Захтеви за признање својства овлашћеног корисника
Захтеви за издавање лиценци за производњу оптичких
дискова
Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити

110

118

101

129

110

259

257

386

454

436

8
4

2
2

4
3

0
4

2
0

1

1

1

1

1

10

17

13

8

14

Укупно

3902

4258

4387

4629

4561

Поднете пријаве за признање права
индустријске својине
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176

109

73

28

17

Валидација европских патената

1041

1376

1589

1465

1440

43

53

57

54

53

2202

2237

2009

1317

2219

Индустријски дизајни

97

106

102

100

99

Признате ознаке географског порекла

5

3

2

0

0

Призната својства овлашћеног
корисника ознаке географског порекла

1

5

0

7

0

Сертификати о додатној заштити

9

7

14

9

11

3621

3940

3906

3045

3884

Мали патенти
Жигови

Укупно

ЗИС / RS / IPO

207

Подлистак ГИС 2022/2
Supplement IPG 2022/2
Промене по регистрованим правима
индустријске својине
Промена имена и адресе

2017
1045

2018
953

Година
2019
786

2020
1050

2021
1276

Пренос права

611

495
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408
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Лиценца и залога (упис и брисање)
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Укупно
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Број продужених права
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1

3

1

36

38

Сертификат о додатној заштити

0

0

0

6

11

1.034

1.392

1.985

2867

3043

28,39%

34,81%

49,63%

68,69%

73,84%

Индустријски дизајни
Овлашћени корисници ознака
географског порекла
Укупно

Број е-Пријава према врсти права
Европски патент

Жиг

Укупно
Удео електронски поднетих пријава
индустријске својине

У 2021. години Завод је издао 2392 уверења и
потврда о подацима о којима води службену
евиденцију у регистрима права индустријске својине,
донео је 811 решења о престанку патента/малог
патента и послао је 1284 позива за плаћање такси за
одржавање, односно за продужење важења права.
Током 2021. године, у Регистру заступника, Завод је
обновио 90 уписа.
Такође, у извештајном периоду, Завод је донео
13 решења о ограничењу списка роба и услуга за
жигове; за 17 патената донео је решења о поновном
успостављању права. Од укупно 24.447 експедованих
одлука, Завод је преко система електронске доставе,
у форми електронског документа, доставио укупно
4.355 одлука корисницима услуге еСандуче.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Делатност Групе за међународну сарадњу обухвата
сарадњу Завода за интелектуалну својину са три
међународне институције за интелектуалну својину:
Светском организацијом за интелектуалну својину
(WIPO), Европском патентном организацијом (EРO) и
Заводом за интелектуалну својину Европске уније
(EUIPO), затим билатералну сарадњу са заводима других
земаља, активности везане за приступање Републике
Србије Европској унији и друге активности.
2021. годину као и претходну 2020. годину
обележила је пандемија вируса COVID-19, због чега су
се активности међународне сарадње и даље претежно
обављале на даљину, преко бројних онлајн платформи.
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Сарадња са Светском организацијом
за интелектуалну својину (WIPO)
У оквиру сарадње са WIPO у 2021. години,
делегација Завода је учествовала у раду редовног
годишњег заседања WIPO генералне скупштине
почетком октобра, које је одржано у хибридном
формату. Том приликом директор Завода је обавестио
учеснике састанка о постигнућима Завода за
интелектуалну својину у периоду између два заседања,
посебно о онима оствареним у сарадњи са WIPO. Током
заседања, делегација Завода је имала прилику да се
састане са генералним директором Светске организације
за интелектуалну својину господином Дареном Тангом,
обавести га о одличној сарадњи две институције и уручи
му пригодан поклон. Поред тога, делегација Завода
састала се са замеником генералног директора
господином Хасаном Клајбом, надлежним за сарадњу са
земљама чланицама, помоћником генералног директора
господином Марком Алеманом, надлежним за
иновациони екосистем и тимом Одсека за развијене
земље и земље у транзицији. На овим састанцима
размотрене су актуелне активности билатералне
сарадње, као и активности предложене за 2022. годину.
Представници Завода такође су учествовали на
другим редовним састанцима WIPO комитета и
радних група, попут Комитета за стандарде и
Комитета експерата Ничанске уније.
Службеници Завода и други заинтересовани
учесници из наше земље имали су прилику да прате
међународне догађаје на којима су разматране
најактуелније теме из области интелектуалне
својине, две конференције о интелектуалној својини
и дигиталној привреди, Радионице о иновацијама и
приступу COVID-19 технологијама у заједничкој
организацији три светске организације, WIPO,
Светске здравствене организације (WHO) и Светске
трговинске организације (WTO), вебинара о
интелектуалној својини и подацима у оквиру
„Програма о интелектуалној својини и вештачкој
интелигенцији“ и друге. С обзиром да су ови
догађаји организовани на даљину, велики број
заинтересованих имао је прилику да их прати и
активно учествује у њима.
Поред тога, службеници Завода и други
стручњаци из наше земље учествовали су на
консултацијама у вези нових WIPO пројеката попут
„Мапирање и унапређење услуга завода за
интелектуалну својину у региону“, „Интелектуална
својина, мала и средња предузећа и приступ
инвестиционим
фондовима“,
„Пројекат
о
прехрамбеној индустрији“, и других.
У марту 2021. године, Завод је обавештен да је
одобрена WIPO подршка за нови пројекат који се
ЗИС / RS / IPO

односи на процену националног иновационог
система и развој практичног алата, метрике и
процедуралних аранжмана за праћење иновационих
циљева, што ће бити значајно за израду нове
Стратегије интелектуалне својине, а на коме ће бити
ангажован домаћи тим стручњака. У оквиру исте
иницијативе, настављене су консултације у
националном оквиру. У априлу месецу, Влада
Републике Србије донела је одлуку о образовању
Савета за подстицање развоја дигиталне економије,
иновација, високо-технолошког предузетништва и
дигитализације у пословању привредних друштава.
Овим Саветом који броји тридесет чланова из редова
надлежних министара, директора јавних и других
институција и других стручњака, председава
председница Владе, а један од чланова је директор
Завода за интелектуалну својину. Први састанак
Савета одржан је у септембру. Том приликом се
учесницима обратио и директор Завода за
интелектуалну својину и обавестио учеснике
састанка о сарадњи Завода и WIPO на новом
пројекту.
У Заводу су такође настављене вишегодишње
активности сарадње са WIPO, попут превода на
српски
језик
нове
верзије
Међународне
класификације патената и превода измена и допуна
Ничанске класификације роба и услуга. Такође је
настављена сарадња у оквиру два билатерална
уговора о сарадњи између WIPO и Завода, „Уговора
о сарадњи у развоју пословних система“ на
унапређењу електронских система Завода и „Уговора
о сарадњи у промоцији алтернативног решавања
спорова у области интелектуалне својине“ у оквиру
кога је крајем новембра одржана виртуелна
Радионица о медијацији на којој су учествовали
медијатори са Листе Завода и надлежне судије медијатори. У области медијације, такође је
настављена сарадња која је предвиђена Споразумом
о сарадњи у вези са применом медијације у области
интелектуалне својине потписаним у јуну 2020.
године, са судовима надлежним за спорове у области
интелектуалне својине и Министарством правде.
Традиционална Међународна конференција о
иновацијама и интелектуалној својини - Тесла фест
одржана је у октобру у Новом Саду. Током
конференције је додељена WIPO медаља за најбољег
проналазача.
Поред тога, пет WIPO награда, за најбољег
проналазача, правно лице за најбољи регистрован
индустријски дизајн, аутора монографског дела у
области друштвено хуманистичких наука, ученика
средње школе за најбољи проналазак и домаће правно
лице
са
највећим
интензитетом
коришћења
међународног система регистрације жигова током текуће
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године, додељено је на прослави 101. године од
оснивања Завода за интелектуалну својину 15. новембра.
Крајем године одржан је целодневни онлајн
састанак, у координацији и уз учешће представника
WIPO, са више представника Завода и представника
Завода за интелектуалну својину Молдавије, током
којег су представљена искустава и пракса
коришћења ИПАС-а у Заводу, као и предуслови за
увођење ИПАС-а као административног система.
Сарадња са Европском
патентном организацијом (ЕПО)
У оквиру сарадње са ЕПО представници Завода
учествовали су на редовним састанцима управних
тела Европске патентне организације: четири
састанка Управног савета и по два састанка
Комитета за буџет и финансије, Комитета за
техничку и оперативну подршку и Комитета за
патентно право. Поред тога, представници Завода су
учествовали на више састанка сарадње и бројним
консултацијама у вези израде коначне верзије
Билатералног плана сарадње 2021 – 2023 који је
потписан почетком децембра.
Што се пројеката сарадње тиче, представници Завода
учествовали су у раду четири радне групе. У оквиру
пројекта Конвергенција праксе, у радним групама
„Поновно успостављање права“ и „Усаглашавање датума
приоритета“, које би требало да окончају свој рад почетком
2022. године. У оквиру ИТ пројекта, настављен је и
средином године окончан рад радне групе „Менаџмент
квалитета и мапирање процеса“. Четврта радна група за
развој пројекта „Ширење информација о интелектуалној
својини као подстицај иновацијама“ наставља свој рад у
наредној години.
Као и ранијих година, службеници Завода
имали су прилику да учествују на бројним
виртуелним тренинзима ЕПО академије и курсевима
енглеског, француског и немачког језика.

интелектуалну својину у поступцима за признање
жига и у поступцима по регистрованим жиговима. У
оквиру
пројекта
двогодишњег
преузимања
службеника националних завода (“Seconded National
Experts”), окончан је студијски боравак другог
службеника Завода, док су још два службеника
отпочела свој рад у EUIPO, један у мају, а други у
новембру. Вебинар Опсерваторије о спровођењу
права интелектуалне својине за службенике Завода и
институција за спровођење права одржан је у мају.
У оквиру сарадње са EUIPO отпочела је
сарадња са представницима секретаријата Споразума
о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA),
у оквиру које су представници Завода учествовали на
два састанка организована ради разматрања новог
пројекта који се односи на унапређење услова за
слободну
трговину
путем
унапређења
и
усаглашавања система заштите интелектуалне
својине на територијама потписница Споразума.
Поред тога, представници Завода су виртуелним
путем учествовали на догађају „CEFTA недеља“
одржаном у Скопљу, који је био посвећен јачању
сарадње између потписница Споразума.
Билатерална сарадња
У оквиру билатералне сарадње Завода са
институцијама других земаља, посебно је важна сарадња
са Кинеском администрацијом за интелектуалну својину
(CNIPA), како билатерална, тако и у оквиру иницијативе
"Један појас, један пут“. У оквиру ове иницијативе,
службеници Завода учествовали су на два вебинара, о
патентима и о иновацијама.
Активности у вези са приступањем
Републике Србије Европској унији

У оквиру сарадње са EUIPO, у 2021. години
представници Завода учествовали су на састанку на
високом нивоу са извршним директором EUIPO у јуну,
састанцима размене искустава и праксе, по два у области
жигова, дизајна и сарадње, Конференцији о медијацији и
више семинара у областима жигова и дизајна.

Завод је као и ранијих година руководио
активностима које се односе на преговарачко
поглавље 7 – Право интелектуалне својине,
припремао је прилоге Преговарачке групе за
интелектуалну својину за годишњи извештај
Европске комисије о напретку Републике Србије за
2021. годину. Започете су припреме за састанак
Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију
који треба да се одржи у марту 2022. године. Завод је
квартално извештавао Министарство за европске
интеграције о спровођењу мера и активности
предвиђени Националним програмом за усвајање
правних тековина ЕУ (НПАА).

Што се других активности сарадње тиче, Завод
је наставио успешну имплементацију Принципа
заједничке праксе ЕУ у области жигова,
имплементацијом Принципа (СР8) под називом
„Коришћење жига у форми другачијој од
регистроване“, који је преведен на српски језик и
укључен у Методологију поступања Завода за

Новим Законом о заштити пословне тајне, који је
ступио на снагу 5. јуна 2021. године, остварено је
усклађивање са Директивом 2016/943 ЕУ Европског
парламента и Савета од 8. јуна 2016. године о заштити
неоткривених знања, искуства и пословних информација
(пословне тајне) од незаконитог прибављања, коришћења
и откривања.

Сарадња са Заводом за интелектуалну
својину Европске уније (EUIPO)
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Законом о изменама и допунама Закона о
патентима који је ступио на снагу 23. децембра 2021.
године, важећи закон додатно је усаглашен са
Уредбом (ЕЗ) број 469/2009 Европског парламента и
Савета од 6. маја 2009. године и њеним изменама и
допунама, односно Уредбом (ЕУ) број 2019/933
Европског парламента и Савета од 20. маја 2019.
године, које се односе на сертификат о додатној
заштити за медицинске производе.
Рад Координационог тела за ефикасну
заштиту права интелектуалне својине
Уз подршку Твининг пројекта – ИПА 2016
„Заштита и спровођење права интелектуалне својине
у Републици Србији“ одржана су четири састанка
радних група Координационог тела, Стручне радне
групе за прикупљање и анализу података и
идентификацију
трендова
повреда
права
интелектуалне својине и Оперативне радне групе за
координацију
сузбијања
повреда
права
интелектуалне својине. На састанцима се разматрало
унапређење извештавања органа за спровођење по
узору на праксу Европске уније, презентоване су
информације и закључци о методологији за
израчунавање нивоа кривотворења и пиратерије у
Републици Србији која је урађена у оквиру Твининг
пројеката, као и информације о Информативној
платформи за размену података између органа за
спровођење.
Одлуком о образовању Координационог тела за
ефикасну заштиту права интелектуалне својине у
Републици Србији, која је ступила на снагу 11.
септембра 2021. године, у састав Координационог
тела укључен је представник Министарства привреде
које врши надзор над радом Завода за интелектуалну
својину од 26. октобра 2020. године, од ступања на
снагу новог Закона о министарствима.
Чланови Координационог тела, на састанку у
новембру, разматрали су извештаје о раду радних
група и начине за унапређење сарадње и будућег
рада. Законом о изменама и допунама Закона о
посебним овлашћењима ради ефикасне заштите
права интелектуалне својине, који је ступио на снагу
дана 5. јануара 2022. године, пренета су овлашћења
за утврђивање повреда права на рачунарским
програмима (софтвер) и базама података са
Министарства финансија – Пореске управе на
Тржишну инспекцију Министарства трговине,
туризма и телекомуникација.
У оквиру Твининг пројекта, у сарадњи са Заводом,
организовано је више семинара и радионица које се
односе на јачање административних капацитета органа
за спровођење права интелектуалне својине, попут
семинара за судије и тужиоце, два дводневна семинара о
ЗИС / RS / IPO

управљању интернетом, заштити потрошача, заштити
података у електронској трговини, онлајн мерама
грађанско-правне и кривично-правне заштите. Одређени
број тржишних инспектора, представника Управе
царина, Министарства здравља и тужилаца учествовао је
на три дводневне радионице посвећене истрагама на
интернету. Напредну обуку о истрагама на интернету
похађали су тржишни инспектори и представници
Управе царина, док су тржишни инспектори завршили и
обуку за тренере.
Друге активности
У заједничкој организацији Министарства за
европске интеграције, Европског института за државну
управу (ЕИПА), уз подршку Владе Луксембурга и у
сарадњи са Заводом за интелектуалну својину
организована су три вебинара о прописима и пракси
Европске уније у области права интелектуалне својине.
Дводневни вебинар о спровођењу права интелектуалне
својине у Европској унији на којем су учествовали
представници Тржишне инспекције, Тужилаштва,
Министарства здравља, Пореске управе и Завода одржан
је у јуну. Вебинар о ауторском право ЕУ – фокус на
Директиви (ЕУ) 2019/789 на којем су учествовали
представници организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права и Завода одржан је крајем
новембра. Вебинар о судском спровођењу права
интелектуалне својине, јачању капацитета националног
правосуђа и осигурању ефикасности судских поступака,
на којем су учествовали представници судова и Завода
одржан је у децембру.
Најважнији текстови који су преведени на
енглески језик били су Годишњи извештај Завода за
интелектуалну својину, коначна верзија Закона о
заштити пословне тајне и Закон о ауторском и
сродним правима. Урађени је и превод текстова за
учешће делегације Републике Србије на састанцима
међународних организација, за потребе сарадње са
Европском Комисијом, текстова за сајт Завода, као и
бројних вести и других обавештења.
За Подлистак Гласника и интерну базу
„Међународна сарадња“ припремљен је одређени
број извештаја са међународних састанака.
ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Током године знатан број активности едукације
обављао се путем различитих онлајн платформи као
последица наставка пандемије Ковид-19 из
претходне године. Приметно је да су се и странке, за
прве али и остале информације о различитим темама
у вези са интелектуалном својином у највећој мери
обраћале путем електронске поште или путем
телефона. Такође, промотивне активности су се
обављале углавном путем електронских медија,
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друштвених мрежа и интернет презентације Завода
за интелектуалну својину.
Одржани семинари и радионице
У организацији Центра за едукацију и
информисање (ЕИЦ) или у сарадњи са представницима
организација за подршку привреди, иновацијама или
других институција и пројеката, одржано је 28
различитих едукативних догађаја на којима је
учествовало 944 учесника. Од тог броја, 14 догађаја је
одржано онлјан. Највећи број догађаја, укупно 15
догађаја са 570 учесника, био је посвећен теми заштите
проналазака патентом или малим патентом и на
претраживање патентне документације у онлајн базама.
Највећи број јавних семинара, њих осам, одржано је за
384 учесника из различитих категорија који су
идентификовани као општа јавност, а затим за студенте
и професоре са универзитета и других образовних
институција, седам семинара са 258 учесника. За
студенте и професоре Машинског факултета у Београду,
Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у
Крагујевцу и Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду, одржано је више семинара, док се за неке од
њих исти одржавају већ традиционално на годишњем
нивоу. Остали догађаји у области едукације, на којима су
предавачи били не само чланови Центра за едукацију и
информисање, већ и други стручњаци Завода, углавном
су се односили на заштиту иновација правима

интелектуалне својине. У зависности од групе
учесника, у комуникацији са представницима
организација
креирани
су
програми
обука
прилагођени циљној групи, током којих су дати
прегледи свих релевантних права интелектуалне
својине којима се могу заштитити иновације у
одређеним областима индустрије.
У оквиру Твининг пројекта ИПА 2016 „Заштита
и спровођење права интелектуалне својине у
Србији“, који је завршен крајем претходне године, а
чији је главни корисник било Министарство
трговине, туризма и телекомуникација, Центар за
едукацију је пружио подршку за одржавање шест
обука за 77 учесника из институција за спровођење
права интелектуалне својине Републике Србије у
Заводу. Теме које су биле покривене обукама су биле
у вези са онлајн истрагама и електронском
трговином ради идентификовања места продаје и
пружалаца услуге продаје кривотворених производа.
Предавачи су били експерти из земаља партнера на
Твининг пројекту, Уједињеног Краљевства и
Немачке, а учесници су били из Сектора тржишне
инспекције MTTT, Управе царина, Пореске управе
Министарства финансија, Инспекције за лекове и
медицинска средства Министарства здравља,
Министарства унутрашњих послова и Републичког
јавног тужилаштва.

ЕИЦ активности у 2021.

Услуге за МСП:
Дијагностика интелектуалне својине
Услугу дијагностике интелектуалне својине
Завод је кроз ЕИЦ наставио да пружа и током 2021.
године, као услугу препознату од стране привредних
субјеката и истраживачких тимова од значаја за
укључивање стратегије заштите и управљања
интелектуалном својином у своје пословање и
примену резултата истраживања. Услуга се одвијала
као допринос крајем године потписаном плану
билатералне сарадње са Европским патентном
организацијом (ЕПО) за период 2021-2023. У току
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2021. године, извршено је 30 услуга Дијагностике
интелектуалне својине, а од тог броја 26 услуга је
пружено привредним субјектима, док су четири
услуге пружене истраживачким тимовима са
универзитета или института, који су били учесници
на различитим истраживачким или иновационим
пројектима. Неки од привредних субјеката којима је
услуга
пружена
су:
Iris
Mega,
Optimus
Pharmaceuticals,
Kryogas,
Decode,
EuroICC,
SmartFireBlock, Save Health из Београда, Plazmateh из
Чачка, Uno-Lux из Новог Сада, IRC Sentronis из
Ниша, Promobet из Младеновца, Vertex Star из
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Крагујевца. Четири истраживачка тима са универзитета и
института којима је пружена услуга дијагностике су
углавном корисници грантова Фонда за иновациону
делатност или других истраживачких пројеката. То су били
тимови са Института Винча, ИНЕП-а, Пољопривредног
факултета и ТМФ Универзитета у Београду.

Статистика пријава поднетих захтева за
заштиту различитих права индустријске својине од
стране корисника, након пружених укупно 457
услуга Дијагностике интелектуалне својине од када
се она изводи, а то је од 2010. године, дата је у
следећој табели.

Број пружених услуга дијагностике ИС 2010-2021

457

Број национално поднетих пријава за заштиту жига

585

Број националних пријава дизајна

102

Број национално поднетих пријава патената/малих патената

54

Број поднетих међународних жигова

193

Број поднетих међународних пријава дизајна

63

Број поднетих PCT/EP пријава патената

9

Број поднетих захтева за депоновање дела ауторског права

62

Укупно поднетих захтева за заштиту права ИС и депоновање
Број поднетих пријава за заштиту права интелектуалне својине
након пружених услуга дијагностике интелектуалне својине од 2010. до 2021. године
Поред поднетих пријава за признање права
индустријске својине, након одржаних услуга
поднети су и бројни захтеви за комерцијале услуге
претраживања права индустријске својине, а поднето
је и 62 захтева за депоновање ауторских дела.
Пружање информација и консултација
странкама
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телефона, електронском поштом или лично, како о
поступку заштите појединих права интелектуалне
својине, тако и по другим питањима као што су нпр.
начини остваривања својих права, претраживању
патентне документације и др. Током 2021. године за
3881 странку (4370 комуникација) пружено је 4509
(27%, 3875) консултација за различита питања о
правима интелектуалне својине према следећој табели.

Свакодневно
су
пружане
различите
информације и консултације странкама путем
Број пружених консултација странкама у 2021. години
Број странака
3881 (27%)
Начин консултације
Број комуникација 4370
Телефоном
3067
Електронском поштом
1175
Лично у Заводу
124
Онлајн
Сати за консултације
Тема консултација
Жигови
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4
1103
Број консултација
2456

Патенти

975

Ауторско право

492

Дизајн

282

Електронско подношење

120

Друга питања

184

Укупно консултација

4509
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У 2021. години, на писани захтев странака и уз
плаћање прописане таксе, урађено је 44 извештаја о
претраживању патентне документације према
библиографским подацима.
Промотивне активности
Представници Завода учествовали су током
2021. године на три привредна и једном сајму
иновација у Србији. Завод је имао свој штанд на: 17.
Шумадијском сајму пољопривреде од 2-5. септембра
2021. године у Крагујевцу, сајму „Belgrade Future
Gaming“ од 21-22. септембра 2021. године у
Београду, 35. Тесла фесту од 12-13. октобра 2021.
године у Новом Саду и на сајму „Етно храна и пиће
2021“ од 25-28. новембра у Београду. Током
наведених сајмова пружане су консултације и
информације о правима интелектуалне својине
посетиоцима штанда и излагачима.
Током 2021. године издата су два броја Билтена
ЕИЦ у којима су обрађене актуелне теме и догађаји
из области интелектуалне својине и где су
објављивани и чланци корисника. Рађено је на
припреми и уређењу Годишњег извештаја о раду
Завода за интелектуалну својину за 2020. годину који
је објављен 31. марта 2021. године.
У вези са пословима одржавања интернет
презентације Завода постављена је 81 вест на
интернет страници на српском језику и 22 вести на
страници сајта на енглеском језику. Током 2021.
године на веб сајту Завода било је 171.399 сесија од
стране 76.465 корисника (74.548 нових корисника).
Просечан број сесија по кориснику био је 2,24 а по
једној сесији у просеку је отварано 3,24 странице.
Током 2021. године вршена је припрема садржаја и
дизајн нове интернет презентације Завода која ће
бити пуштена у рад почетком 2022. године уз
подршку швајцарског пројекта „Подршка праву
интелектуалне својине у Србији“.
На YouTube канал Завода постављена су четири
нова видео записа Завода, док је осам екстерних
видео записа постављено у плејлисту. Видео записи
преко канала Завода прегледани су 4612 пута од
стране 2380 јединствених гледалаца. На друштвеним
мрежама Завода вршила се промоција тема у вези са
правима интелектуалне својине, радом Завода путем:
155 објава и 151 приче на Facebook-у са дометом од
143.552 особе (интеракција од стране 7129
корисника), 142 објаве и 161 приче на Instagram-у са
дометом од 48.565. особа (интеракција од стране
5470 корисника), 152 објаве на linkedIn-у са дометом
од 68.681 особе (интеракција 3120 корисника) и 165
твитова и ретвитова на Twitter-у са дометом од
28.805 особа (интеракција 1089 корисника).
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Посебна пажња је посвећена промоцији гласања
од стране публике, у сарадњи са CoConet мрежом, за
награду Европског проналазача године, где је једна
од номинованих финалиста за награду за животно
дело била и научница из Србије, Гордана Вуњак
Новаковић, која је и добила ову престижну награду
17. јуна 2021. године.
Библиотечки послови
Током 2021. године у библиотеци Завода заведенa
је кроз програм КОБИС 321 монографска публикација.
Извршена је претрага за 14 књига за запослене у Заводу
и кориснике ван Завода и извршено је 31 задужење и
раздужење књига. У библиотеци се чувају и колекције
националне патентне документације у папиру која је
допуњена са списима домаћих носиоца права и то са 103
списа патената и малих патената (1262 стране). Извршен
је пријем и завођење 169 часописа. У CONOR базу
Народне библиотеке Србије унето је 43 нормативна
записа о аутору. Библиотека Завода има 6185
монографских публикација, од тога 4795 јединствених
наслова, и 2007 свезака серијских публикација.
Друге активности
Двоје запослених Центра за едукацију и
информисање учествовали су на серији састанака
током 2021. године посвећених пројекту ПАТЛИБ
2.0 које је организовала Европска патентна
организација
а
посвећених
пројекту
реструктурирања мреже ПАТЛИБ центара као и на
ПАТЛИБ комитетима. Извршена је попуна анкете
самопроцене за категорију ПАТЛИБ центра Завода.
У
оквиру
пројекта
„Подршка
праву
интелектуалне својине у Србији“ Швајцарске
конфедерације, који је био посвећен ознакама
географског порекла и иновацијама, а који је
завршен крајем 2021. године, представници Завода
су учествовали на састанцима Управног одбора и у
активностима који су се спроводиле: избор знака за
обележавање производа са географскима ознакама и
именом порекла и састанцима у вези са израдом
новог сајта Завода. У оквиру другог пројекта
подршке Швајцарске конфедерације, „Технопарк 2“,
чији су главни корисници научно-технолошки
паркови у Србији, Завод је узео учешће у пројектној
активности за иновативне младе тимове, „Raising
Starts“
Научно-технолошког
парка
Београд.
Стручњаци Завода су учествовали у пружању
консултативних услуга у вези заштите права
интелектуалне својине и претраживања патентне
документације за 17 младих тимова са иновацијама
које су прошле први круг конкурса „Raising Starts“.
Оба пројекта су имплементирана од стране
Института за интелектуалну својину Швајцарске.
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Један члан Центра учествовао је у комисији за
доделу годишњих награда на два конкурса за WIPO
награде, за категорију проналазака ученика из
средњих школа за 2020. и 2021. годину и био
ангажован током године за пружање консултација
тимовима или странкама који се обраћају Центру за
трансфер технологије Универзитета у Београду.
За Министарство привреде које је прикупљало
податке за ОЕЦД за израду документа „SME Policy Index
2022“ вршена је попуна упитника за Акт о малим и
средњим предузећима за димензију 8б, „Innovation policy
for SMEs“, у делу који се тиче информација у вези са
правима интелектуалне својине.
Извршена је попуна упитника за анализу
активности Завода за WIPO – „WIPO Mapping and
Landscaping Exercise of National IP Offices in the Region“.
Представник Завода из Центра је учествовао на два
састанка Савета за сарадњу науке и привреде и на два
Meetup састанка са посебним темама, од којих је један
био посвећен заштити права интелектуалне својине и на
коме је одржано предавање уз учешће корисника услуге
Дијагностике интелектуалне својине. Рад Савета
координира Привредна комора Србије.
Едукација запослених и учешће на
конференцијама и студијским посетама
Током 2021. године већина обука међународних
организација за интелектуалну својину и домаћих
институција одвијала се путем различитих онлајн
платформи, а запослени у Центру за едукацију пратили
су бројне семинаре, догађаје и обуке у циљу унапређења
професионалних вештина у областима од значаја за
извођење активности Центра за едукацију и
информисање. Наведене су само неке од њих:
Број електронски
поднетих пријава
Европски патент
Национални патент
Мали патент
Сертификат о додатној заштити
Жиг
Индустријски дизајн
Укупно
Број електронски
поднетих пријава
Удео електронски поднетих пријава
индустријске својине
Удео електронски поднетих поднесака
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2017
793
5
5
0
229
1
1.034

-

Семинари, конференције и обуке ЕПО
Академије: „Introduction to Espacenet“,
„Advanced Features of Espacenet“, серија
вебинара на тему „Fututre and Emerging
technologies” „Expert Exchange on e-learning
best
practices“,
„EPO
Patlib
2021
Conference“, „Patent Knowledge Week“,
„EPO-EUIPO Academies Focal Points
Network Meeting“;

-

Семинари
Светске
организације
за
интелектуалну својину - WIPO: „Making
MSMEs Competitive through Intellectual
Property“, „How to Protect and Promote Your
Culture - Collective and Certification marks“,
„IPR - Mastering the Game 3.0“, „IP Diagnosis“;

-

Семинари ЕУИПО академије: „Ideas Powered
for Business Support Services for SMEs“ и
„Discover how to moderate like a professional“.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ИЗДАВАШТВО
Електронско подношење пријава и поднесака
Систем еПријава за електронско подношење
пријава и поднесака жигова, патената, малих
патената и индустријског дизајна функционише од
2016. године. Интензивне активности у области
промоције и унапређења система допринеле су већој
заступљености електронског вида подношења
пријава и поднесака за заштиту права индустријске
својине. У табели је дат упоредни приказ броја
електронски поднетих пријава за заштиту права
индустријске својине за последњих пет година:

2018
1.067
10
1
0
311
3
1.392

Година
2019
1.369
11
5
0
599
1
1.985
Година
2018
2019

2016

2017

7,28%

28,39%

34,81%

0%

11,04%

11,35%

2020
1.408
30
29
6
1.358
36
2.867

2021
1.424
42
43
11
1.485
38
3.043

2020

2021

49,63%

68,69%

73,84%

24,12%

51,76%

57,93%
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Електронска достава
У
складу
са
савременим
потребама
канцеларијског пословања, Завод од 2020. године, у
сарадњи са Канцеларијом за информационе
технологије и електронску управу, врши и
електронску доставу докумената клијентима које су
се прикључили том систему. Остварена је сарадња са
16 заступничких канцеларија, међу којима су и оне
које подносе велики број пријава. Омогућено је
слање правним лицима, уколико испуњавају
техничке услове (регистровани на еУправи као

правно лице). На тај начин више запослених може да
проверава сандуче на еУправи, уместо појединца
(физичко лице), који доставља свој ЈМБГ, уз писану
сагласност.
Са
повећањем
броја
клијената
заинтересованих за е-доставу као и поступним
укључивањем све већег броја службеника, Завод је
достигао значајан обим послатих електронских
докумената.
Набављени
су
квалификовани
сертификати за електронски потпис за службенике
који израђују акте.

Број послатих електронских докумената

Развој информационог система и
дисеминација података
У погледу развоја система за вођење поступака
признања и одржавања права интелектуалне својине,
омогућен је увид странкама у предмете који су у поступку
путем контакт форме. Избором права интелектуалне
својине, године и броја предмета, заинтересована странка
може доћи до имена службеника који је надлежан за
предмет, његове електронске адресе и броја телефона.
Такође је могуће видети и актуелне статусе предмета који
више нису у поступку (регистровани, одбијени и сл.). За
детаљније информације библиографског типа, постоји
линк ка еРегистру одговарајућег права интелектуалне
својине.
Завод прослеђује податке о националним
жиговима у WIPO базу „Global brand“ а објаве патентних
докумената у WIPO базу „Patentscope“. Објављен је
„Authority file“ за патентну документацију. Подаци о
правном статусу PCT патената у националној фази
расположиви су у WIPO базама података као и у
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националном регистру. Објављен је превод актуелних
верзија међународних класификација патената и роба и
услуга за жигове на WIPO платформама IPCPub и
„Madrid Goods and Services Manager“, а те класификације
су примењене и у интерним базама података.
Завод је наставио са активним учешћем у
активностима информатичке сарадње са Европском
патентном организацијом – ЕПО. У оквиру пројеката
„Quality at Source“ и „Federated European Patent
Register Service“ редовно су слати нових подаци о
објавама патената и вршено је аутоматско
прослеђивање правног статуса Европских патената
назначених за територију Републике Србије. У
оквиру активности сарадње са ЕПО, представници
Зaвода су учествовали у радној групи за мапирање
пословних процеса путем BPMN-а и управљање
квалитетом поступака за заштиту патената.
Настављена је сарадња са Заводом за интелектуалну
својину Европске уније - ЕУИПО, у оквиру пројеката
TMView, DesignView, TMClass и DesignClass.
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Администрација ИКТ система
Размена података са централним рачунским
центром државних органа обављала се путем
посебне мрежне везе, која омогућава ефикасно
коришћење серверских капацитета рачунског центра.
У условима пандемије, за запослене који су
радили од куће обезбеђен је приступ пословним
системима и базама за претраживање патената путем
заштићене интернет везе. Набављена је додатна
опрема и програми потребни за ефикасан рад на
даљину, онлајн састанке и обуке.
Организовано
је
сервисно
одржавање
информатичке опреме Завода, чиме је повећана њена
оперативност, поузданост и продужен употребни
радни век. Набављен је нови сервер чиме је увећан
капацитет за обраду података и унапређено
управљање
виртуелном
серверском
инфраструктуром. Проширен је смештајни простор
на уређајима за складиштење података.
Гласник интелектуалне својине
Завод је у току 2021. године објавио 12
редовних бројева Гласника интелектуалне својине,
као и 12 издања средином месеца са објавама пријава
за заштиту жига.
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТA
У току 2021. године, од активности које су се
према захтевима стандарда ISO 9001:2015
спроводиле у оквиру сертификованог система
квалитета, а које су се односиле на његову примену,
одржавање и стално унапређење, обављено је: по
једно мерење квалитета у Одсеку за хемију и
хемијску технологију и Одељењу за машинство,
електротехнику и општу технику Сектора за патенте
и два мерења квалитета у Одељењу за жигове, као
организационим
јединицама
које
спроводе
сертификоване процесе. Поред тога, спроведена је
једна интерна провера целокупног система,
26.10.2021, као и једно преиспитивање Система од
стране руководства, 27. и 28.10.2021.
У погледу предложених и покренутих
корективних мера, у претходној години покренуто је
и допуњено 8 постојећих предлога текућих и
накнадних корективних мера, разматрано је 12
претходно покренутих текућих и накнадних мера,
док је закљученo 10 покренутих предлога
корективних мера. Поред тога током 2021. године
разматрани су извештаји на основу извршених
интерних провера, екстерних провера, мерења
квалитета и анализе ризика.
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У
2021.
години
у
сертификованим
организационим јединицама спроведено је и
испитивање задовољства корисника услугама признања
патента, малог патента и националног жига, са
следећим резултатима: 44% испитаних корисника је
била веома задовољно нивоом пружене услуге у
поступку признавања патената (укупан утисак) које
спроводи Одељење за хемију и хемијску технологију и
Одељење за машинство, електротехнику и општу
технику, 25% је било задовољно овом услугом, док
незадовољних није било. По питању малих патената: по
43.75% испитаних корисника је била веома задовољно
и 25% задовољно нивоом пружене услуге у поступку
признавања малог патената, док у 31% случајева
испитаних корисника ово питање није било
примењиво, будући да испитаници нису поднели
пријаву за мали патент (нови концепт анкете –
обједињена листа се користи за подносиоце патената и
малих патената). У Одељењу за жигове, 75% испитаних
корисника било је веома задовољно нивоом пружене
услуге у поступку признања националног жига, док је
20.32% њих било задовољно том услугом, док је
незадовољних било свега 4.69%.
Осим наведеног, у току 2021. године, ажурирано је
пар процедура процесног нивоа система квалитета, као и
3 радне процедуре испитивачких одељења Сектора за
патенте. Процесне процедуре су измењене у деловима
који се односе на интерне уговоре организационих
јединица које пружају услуге сертификованим
одељењима и функције у систему, уз пратећа ажурирања
записа обука запослених и сличних евиденција.
Ажуриране радне процедуре испитивачких одељења
Сектора за патенте су се односиле на: припрему пријаве
патента за објаву, припрему патента и малог патента за
решење.
Редовна надзорна провера Система квалитета
успешно је спроведена 04.11.2021. од стране
сертификационог тела Bureau Veritas doo.
УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
У Заводу за интелектуалну својину је на дан
31.12.2021. године било 70 запослених, а од тог броја
69 државних службеника и 1 намештеник. Поред
овог броја, у Заводу су била запослена два државна
службеника на одређено време ради замене одсутних
државних службеника, као и седам лица која су била
запослена путем уговора о обављању привремених и
повремених послова.
У 2021. години је спроведено три поступака
јавних набавки на основу Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр. 91/19), и то: набавка
(продужење
важења)
лиценци
коришћења
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антивирусне заштите за потребе Завода за
интелектуалну својину, набавка сервера са услугом
инсталација и набавка услуга посредовања при
набавци авио карата и других путних карата и
резервацији хотелског смештаја за потребе обављања
службених путовања у земљи и иностранству
запослених у Заводу за интелектуалну својину.
Након спроведених поступака централизованих
јавних набавки и закључивања оквирних споразума,
са изабраним понуђачима су закључени појединачни
уговори за набавку канцеларијског материјала,
рачунарског материјала – тонера, услуга одржавања
рачунарске опреме и штампача и рачунарске опреме.
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
I

Приходи који имају карактер
јавних прихода

По основу примене свих важећих закона из
области интелектуалне својине којима је прописано
наплаћивање такси или плаћање накнада трошкова
поступка у буџету Републике Србије за 2021. годину
су приказани остварени јавни приходи у укупном
износу од 647.989.409 динара, и то:
а) приходи од административних такси - у току
2021. године остварено је укупно 499.889.589 динара
прихода од административних такси. У наведени приход
укључен је и приход који Завод за интелектуалну
својину остварује и по основу члана 39. Закона о
потврђивању Конвенције о признавању европских
патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра
1973. године са изменама члана 63. Конвенције о
европском патенту од 17. децембра 1991. године и
изменама од 29. новембра 2000. године („Службени
гласник РС - Међународни уговори“, бр. 5/10 и
„Службени гласник“, бр. 99/11). Остварен приход по
основу наведеног прописа у 2021. години износио је
153.927.257,50 динара од чега је 78.371.622,50 динара
пренето на рачун републичких административних такси,
док је износ од 75.555.635 динара уплаћен на рачун
Европског завода за патенте.
б) б) приходи по основу чл. 7. и 23. Закона о
потврђивању Женевског акта Хашког споразума о
међународној регистрацији индустријског дизајна
усвојеног на Дипломатској конференцији од 2. јула
1999. године („Службени гласник РС – Међународни
уговори“, бр. 42/09), члана 8. Уредбе о ратификацији
Мадридског
аранжмана
о
међународном
регистровању жигова од 14. априла 1891. године,
ревидираног у Бриселу 14. децeмбра 1900. године, у
Вашингтону 2. јуна 1911. године, у Хагу 6. новембра
1925. године, у Лондону 2. јуна 1934. године, у Ници
15. јуна 1957. године и у Стокхолму 14. јула 1967.
године („Службени лист СФРЈ - Међународни
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уговори и други споразуми“. бр. 2/74) и члана 8.
Закона о потврђивању Протокола уз Мадридски
аранжман о међународном регистровању жигова
(„Службени лист СРЈ - Међународни уговори“. бр.
2/97) – По овом основу у 2021. години укупно је
остварен приход у износу од 1.383.294,68 CHF, и то:
по
основу Мадридског
аранжмана
укупно
1.324.040,68 CHF, а по основу Хашког споразума
59.254 CHF или укупно 147.059.905,60 динара.
II

Сопствени приход

У 2021. години Завод је, по основу члана 6. Закона
о ратификацији Споразума између Савезне владе
Савезне Републике Југославије и Европске патентне
организације – ЕПО о сарадњи у области патената (
члан 6. Споразума о сарадњи и проширењу), („Службени
лист СЦГ“, Међународни уговори. бр. 14/2004), остварио
приход у износу од 2.754 EUR, односно 322.825,37
динара, који је у целости пренет у буџет.
III

Донације

Завод је по основу донација у 2021. години остварио
приход од укупно 717.087,94 динара и то: на основу члана
16. Правилника о поступању Управног савета ЕПО
(СА/D21/09 од 27.10.2009) којим је предвиђено
надокнађивањe трошкова присуствовања седницама
Управног савета ЕПО и заседањима комитета, одбора и
пододбора ЕПО, а који је донет на основу члана 33. став 2.
тачка е) Закона о потврђивању Конвенције о признавању
европских патената (“Сл. гласник РС - Међународни
уговори", бр. 5/10 и "Сл. гласник РС", бр. 99/11); на основу
Билатералног плана сарадње за период 01.01.2016 – 31.12.
2020. године, између Европског завода за патенте (ЕПО) и
Завода, који је донет на основу Програма сарадње
Европске организације за патенте (ЕПО) са земљама
чланицама (CA/24/14 од 16.04.2014), којим се у члану 33.
дефинише
процентуално
учешће
финансирања
активности сарадње од стране ЕПО за сваку земљу
чланицу на основу “Листе земаља подобних за избор”
(Eligibility List) дате у Анексу 2 (за Србију 75%) и на
основу Меморандума о разумевању о билатералној
сарадњи између Завода за хармонизацију унутрашњег
тржишта (жигови и дизајн) Европске уније – ОХИМ, који
је променио назив у Завод за интелектуалну својину
Европске уније – ЕУИПО и Завода за интелектуалну
својину Републике Србије.
IV

Средства Завода финансирана из буџета

У 2021. години Завод је за финансирање својих
основних функција утрошио (по свим изворима
финансирања: буџетска средства, донације и пренета
средства донација из претходне године) средства у
укупном износу од 130.551.087 динара, чија
структура је приказана у следећој табели:
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УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ
Програмска активност 0001: Заштита индустријске својине. ауторског и сродних права и
информационо-образовни послови у вези са значајем заштите
Закон о буџету Републике Србије
Утрошак за период
за 2021. годину ("Сл. гласник РС",
Ек.кл.
Опис
01.01 - 31.12.2021. године
бр. 149/2020,40/2021 и 100/2021)
1
2
3
4
Плате, додаци и накнаде запослених
68.243.000
67.074.111
411
Социјални доприноси на терет
11.421.000
11.167.840
412
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
1.400.000
1.389.246
415
(превоз на посао и са посла)
Стални трошкови
202.000
31.600
421
Трошкови путовања
10.011.000
230.214
422
Услуге по уговору
5.583.000
2.533.695
423
Специјализоване услуге
650.000
427.089
424
Укупно програмска активност 0001:
Од укупног утрошка у износу од 82.853.795
износ од 82.484.434 динара се односи на средства из

97.510.000

82.853.795

буџета. Износ од 369.361 динара односи се на
донације из претходних година.

Програмска активност 0003:
Ек.кл.
1
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
485
512
515

Администрација и управљање
Закон о буџету Републике Србије
за 2021. годину ("Сл. гласник РС",
Опис
бр. 149/2020,40/2021 и 100/2021)
2
3
Плате, додаци и накнаде запослених
25.998.000
Социјални доприноси на терет
4.354.000
послодавца
Накнаде у натури
490.000
Социјална давања запосленима
1.850.000
Накнаде трошкова за запослене
1.000.000
(превоз на посао и са посла)
Награде запосленима и остали
1.140.000
посебни расходи
Стални трошкови
2.230.000
Трошкови путовања
310.000
Услуге по уговору
6.394.000
Специјализоване услуге
900.000
Текуће поправке и одржавање
350.000
Материјал
4.150.000
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
100.000
органа
Машине и опрема
3.815.000
Нематеријална имовина
1.000.000

Укупно програмска активност 0003:

54.081.000

Утрошак за период
01.01 - 31.12.2021. године

4
25.010.706
4.164.282
460.000
1.556.296
714.451
899.797
1.789.250
89.778
5.363.369
321.400
181.325
3.469.274
0
2.789.676
887.688
47.697.292

Укупан утрошак од 47.697.292 динара односи се на средства из буџета.
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