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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

Број првобитне пријаве из које је пријава  

претворена 
(67) 

Number of the earlier application from which the 

present document has been transformed 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A01K 97/12 (2006.01)

 A01K 69/00 (2006.01) 
(11) 2021/1077 A1 

(21) P-2021/1077 (22) 27.08.2021. 

(54) SAMOPECAČ 

(71) FUŠTIĆ, Ivona, Mihaila Todorovića 15,  

11050, Beograd, RS 

(72) FUŠTIĆ, Ivona, Mihaila Todorovića 15,  

11050, Beograd, RS 

(57) Pribor za pecanje riba sa automatskim okidačem – 

samopecač je naprava koja se pomoću transmisione veze 

pecačkog najlona i koturova (13, 7) zateže glavnim 

klipom (10) i sabijanjem opruge (5). U momentu 

potezanja najlona dolazi do opuštanja opruge (5) i pribor 

preko poteznog kotura (13) vrši naglo potezanje najlona 

unazad. Ovim rešenjem je ostvarena transmisiona sprega 

najlona, poteznog kotura (13), nosećeg kotura (7), 

poluge sa zubom (6), opruge (5) i glavnog klipa (10). 

Pribor se pričvršćuje za pecaroški štap (30) pomoću 

držača (8), priteznim elementima (17, 18, 19). 

Zabacivanjem udice u vodu i zakočenjem mašinice (31) 

štap se postavi u držač štapa, pritisne glavni klip (10), 

koji onda vrši pritisak na oprugu (5), zakači se zub 

poluge (6) za oslonac (11). Najlon se povuče malo iz 

vode i stavi u kotur (13), sa njega u kotur (7), a zatim 

pusti u vodu. 

  

 
 

(54) THE SELF-FISHING DEVICE 

 

(57) The self-fishing device is a device which is 

tightened by the transmission connection of fishing 

nylon and reels (13, 7) by main piston (10), by 

compressing a spring (5). At the moment of tightening 

the nylon, the spring (5) loosens and the device abruptly 

pulls the nylon backwards via the reel (13). With this 

solution, the transmission coupling of nylon, pull reel 

(13), bearing reel (7), lever with tooth (6), spring (5) and  

 

 

main piston (10) is achieved. The device is attached to 

the fishing rod (30) by means of a holder (8) with 

tightening elements (17, 18, 19). By throwing the hook 

into the water and locking the machine (31), the rod is 

placed in the rod holder, the main piston (10) is pressed, 

which then presses on the spring (5) lever with the tooth 

6 for the support (11). The nylon is pulled slightly out of 

the water and placed in the reel (13) with it in the coil (7) 

and then released into the water. 
 

(51)  A47G 29/12 (2006.01)

 B64C 39/02 (2006.01)

 B64D 1/02 (2006.01)

 B64D 1/22 (2006.01)

 G06Q 10/08 (2012.01)

 G06Q 20/36 (2012.01) 

(11) 2021/0980 A1 

(21) P-2021/0980 (22) 02.08.2021. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA DOSTAVU ROBE 

DRONOM VOZILU U POKRETU U REALNOM 

VREMENU 

(71) ŽIVANOVIĆ, Sava, Cara Lazara 10,  

11000, Beograd, RS 

(72) ŽIVANOVIĆ, Sava, Cara Lazara 10,  

11000, Beograd, RS 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 

(57) Sistem za dostavu robe dronom vozilu u pokretu 

čine najmanje jedno vozilo (1), koje u sebi sadrži sistem 

kamera (2) i komunikacioni displej (3), pametni mobilni 

uređaj (4) korisnika tj. smartfon koji ima mogućnost 

internet komunikacije i koji sadrži odgovarajuće podatke 

o korisniku, QR kod (5), back office server (6) koji čuva 

podatke i preko koga se vrši plaćanje, server (7) 

prodavca robe, logistička baza (8) sa robom, server (9) 

logističke baze i najmanje jedan dron (10) u logističkoj 

bazi (8). Vozilo (1) može biti svako kopneno vozilo, 

železnička kompozicija, plovilo ili vazduhoplov. 

Zavisno od vrste robe i vozila, isporuka robe se može 

izvršiti direktno u vozilo (1) u pokretu, npr. kroz 

pokretni krov vozila (1) ili na neku posebnu platformu 

na vozilu (1). 
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(54) SYSTEM AND PROCEDURE FOR DELIVERY 

OF GOODS BY DRONE TO A MOVING VEHICLE 

IN REAL TIME 

 

(57) System for delivery of goods by drone to a moving 

vehicle consists of at least one vehicle (1) that contains a 

camera system (2) and communication display (3), user’s 

smart mobile device (4) i.e. smartphone which can 

communicate over the Internet and contains appropriate 

data about the user. The system further contains a QR 

code (5), a back office server (6) which stores data and 

through which payment is made, a server (7) of a seller 

of goods, a logistics base (8) with goods, a logistics base 

server (9) and at least one drone (10) in logistics base 

(8). Vehicle (1) can be any land vehicle, railway train, 

waterborne vessel or aircraft. Depending on the type of 

goods and the vehicle (1), the goods can be delivered 

directly to the moving vehicle (1), e.g. through the 

retractable roof of the vehicle (1) or on a special 

platform on the vehicle (1). 
 

(51)  B65D 5/56 (2006.01)

 B65D 5/62 (2006.01)

 B65D 5/66 (2006.01)

 B65D 65/46 (2006.01)

 B65D 81/00 (2006.01)

 B65D 81/22 (2006.01)

 B65D 83/04 (2006.01) 

(11) 2022/0450 A1 

(21) P-2022/0450 (22) 13.05.2022. 

(30) EP  14.05.2021.  21173802.6 

EP  30.07.2021.  21188858.1 

(54) PAKOVANJE KOJE SADRŽI KAPSULE 

RASTVORLJIVE U VODI 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, Port Sunlight, 

Wirral, Merseyside CH62 4ZD, UK 

(72) ASHTON, Ross, David, Unilever Innovation Centre 

Wageningen B.V., Bronland 14, 6708 WH Wageningen, NL; 

OWENS, Kieran, Dean, Unilever Innovation Centre 

Wageningen B.V., Bronland 14, 6708 WH Wageningen, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 

(57) Посуда за производе са јединичном дозом 

детерџента, при чему се поменута посуда састоји 

од поклопца и главног дела, при чему најмање 50% 

поклопца и/или главног дела чини биоразградиви 

материјал, при чему поменути главни део и горњи 

део заједно образују затворену посуду и која се може 

отворити за приступ садржају њиховим раздвајањем 

повлачењем, поменути поклопац и главни део 

садрже заштитну превлаку и опционо лепак за 

лепљење заштитне превлаке на поклопац и главни 

део, наведена посуда садржи више производа са 

јединичном дозом детерџента и при чему наведена 

заштитна превлака и опционо лепак чине од 0,1 до 

5% теж. посуде без производа са јединичном дозом 

детерџента. 

(54) PACKAGE CONTAINING WATER-SOLUBLE 

CAPSULES 

 

(57) A container for unit dose liquid detergent products, 

said container comprising a lid and a base, wherein at 

least 50% of the lid and/or base comprise a 

biodegradable material, wherein said base and top are 

co-operable so as to form a closed container and which is 

openable to access the contents by pulling them apart, 

said lid and base comprising a barrier coating and 

optional adhesive for adhering the barrier cotaing to the 

lid and base, said container comprising a plurality of unit 

dosed detergent products and wherein said barrier 

coating and optional adhesive comprises from 0.1 to 5% 

wt. of the container in the absence of the unit dose 

detergent products. 
 

(51)  B65D 65/46 (2006.01)

 B65D 5/66 (2006.01)

 C11D 3/16 (2006.01) 

(11) 2022/0452 A1 

(21) P-2022/0452 (22) 13.05.2022. 

(30) EP  14.05.2021.  21173810.9 

(54) PAKOVANJE KOJE SADRŽI KAPSULE 

RASTVORLJIVE U VODI 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, Port Sunlight, 

Wirral, Merseyside CH62 4ZD, UK 

(72) ASHTON, Ross, David, Unilever Innovation Centre 

Wageningen B.V., Bronland 14, 6708 WH Wageningen, NL; 

OWENS, Kieran, Dean, Unilever Innovation Centre 

Wageningen B.V., Bronland 14, 6708 WH Wageningen, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 

(57) Паковање које садржи бар један слој 

биоразградивог материјала и које садржи више 

производа са дозним јединицама, бар један производ 

са дозном јединицом садржи састав детерџента који 

садржи секвестрант у чврсто затвореном 

одељку формираном од филма растворљивог у води, 

поменуто паковање садржи механизам за 

затварање са заштитом за децу.  

 

(54) PACKAGE CONTAINING WATER-SOLUBLE 

CAPSULES 

 

(57) A package comprising at least one layer of 

biodegradable material and containing a plurality of unit 

dose products, at least one unit dose product comprising 

a detergent composition comprising sequestrant within a 

sealed compartment formed by a water soluble film, said 

package comprising a child-resistant closure mechanism. 
 

(51)  F03G 3/08 (2006.01)

 F03G 3/06 (2006.01)

 F03G 7/08 (2006.01) 

(11) 2021/0993 A1 

(21) P-2021/0993 (22) 04.08.2021. 
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(54) OSCILATORNI MOTOR SA KRUŽNOM 

PUTANJOM TEGOVA 

(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070, Beograd, RS 

(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 

168/21, 11070, Beograd, RS 

(57) Oscilatorni motor sa kružnom putanjom tegova 

spada u oblast složenih mehaničkih mašina. Tehnički 

problem je rešen tako što najmanje dva identična 

zglobna polužna mehanizma, paralelno postavljena, pod 

uticajem inicijalne energije preko rotacionog motora sa 

zamajcem (1) koji je uzubljen sa zupčanikom (2), 

postavljenom na vratilu sa dvema kolenastim polugama 

(3,4), čije međusobne pozicije su pod uglom od 180°, sa 

tegovima (5,6) koji su jednim krajem u vezi sa 

kolenastim polugama (3,4), dok su drugim krajem 

obrtnim zglobovima (7,8) prikačeni za duže krake 

dvostranih poluga (9,10), čije su tačke vešanja obrtni 

zglobovi (11,12), dok se na kraćim kracima dvostranih 

poluga (9,10) nalaze tegovi (13,14) koji se kreću između 

tačaka (A,B) i čija kinetička energija preko klipnjača 

(15,16) rotira namensko vratilo (17) i naizmenično je u 

funkciji kontinuiranog korisnog rada uz pomoć sile 

inercije i minimalne inicijalne energije. 

  

 
 

(54) OSCILLATING MOTOR WITH CIRCULAR 

WEIGHT PATH 

 

(57) An oscillatory motor with a circular weight path 

belongs to the field of complex mechanical machines. 

Technical problem was solved by at least two identical 

articulated lever mechanisms, placed in parallel, under 

the influence of initial energy via a rotary engine with a 

flywheel (1) that is toothed with a gear (2), placed on a 

shaft with two crank arms (3,4), whose mutual positions 

are at an angle of 180°, with weights (5,6) which are 

connected to the crank levers (3,4) at one end, while at 

the other end they are attached to the longer arms of the 

double-sided levers (7,8) by rotating joints (9,10), whose  

 

 

suspension points are swivel joints (11,12), while on the 

shorter arms of the double-sided levers (9,10) there are 

weights (13,14) that move between points (A,B) and 

whose kinetic energy rotates the dedicated shaft (17) 

through the piston rod (15,16) and is alternately in the 

function of continuous useful work with the help of 

inertial force and minimum initial energy. 
 

(51)  G01N 33/14 (2006.01) (11) 2022/0809 A2 

(21) P-2022/0809 (22) 23.08.2022. 

(54) SISTEM I METOD ZA DIGITALIZACIJU 

MERENJA ALKOHOLMETRA NA BAZI 

VEŠTAČKE INTELIGENCIJE 

(71) ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT ZA 

VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE, Fruškogorska 

1, 21000, Novi Sad, RS; ELEKTROTEHNIČKI 

FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, 

Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120, Beograd, RS 

(72) IČAGIĆ, Savo, Ratka Mitrovića 18/1, 32000, 

Čačak, RS; KVAŠČEV, Goran, Omladinskih brigada 

7/1, 11070, Novi Beograd, RS 

(57) Sistem i metod za digitalizaciju merenja 

alkoholmetra na bazi veštačke inteligencije ima za 

novost predobradu podataka u modulu (102) odnosno 

fazi (401) koji se dobijaju sa alkoholmetra (100), kao i 

dalje izdvajanje podataka putem metoda veštačke 

inteligencije u modulu (103) odnosno fazi (402). Sistem 

pronalaska sadrži: modul (101) za akviziciju slike sa 

jednom ili više video kamera, linearnim aktuatorom i 

laserskim senzorom koji pribavljaju ulazne podatke slike 

alkoholmetra i pridružuju slikama izlazne napone, 

formirajući parove, slika napon, zatim, modul (102) za 

predobradu slike koji sadrži dve konvolucione neuronske 

mreže koje rade segmentaciju slike i vertikalnu 

projekciju, modul (103) za ekstrakciju podataka merenja 

alkoholmetra koji sadrži više neuronskih mreža da bi se 

što tačnije dobila informacija za svaki od deset podeoka 

skale alkoholmetra i na kraju modul (114) za 

temperaturnu kompenzaciju koji usklađuje alkoholmetar 

i prihvatni sud sa alkoholnom supstancom i modul (115) 

izlaznih podataka. 
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(54) SYSTEM AND METHOD FOR 

DIGITALIZATION OF ALCOHOLMETER 

MEASUREMENTS BASED ON ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

(57) The system and method for digitalization 

of alcoholmeter measurements based on artificial intelligence 

is innovative in the pre-processing of data in module (102), 

i.e. stage (401), which are obtained from the alcoholmeter 

(100), as well as the further extraction of data through 

artificial intelligence methods in module (103), i.e. stage 

(402). The system of the invention contains: an image 

acquisition module (101) with one or more video cameras, a 

linear actuator and a laser sensor that acquires the input data 

of the alcoholmeter image and associates the output voltage 

images, forming pairs, image voltage, then, an image 

preprocessing module (102) containing two convolutional 

neural networks that do image segmentation and vertical 

projection, module (103) for extracting the measurement data 

of the alcoholmeter containing multiple neural networks in 

order to obtain information as accurately as possible for each 

of the ten divisions of the scale of the alcoholmeter and 

finally module (114) for temperature compensation that 

aligns the alcoholmeter and the receiving vessel with the 

alcoholic substance and the output data module (115). 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

11 

ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  A01N 65/00 (2009.01) (21) P-2022/0926 

(13) A3 
 

(51)  G06Q 50/06 (2012.01)

 G06N 3/02 (2006.01)

 G06Q 10/04 (2012.01) 

(21) P-2022/0554 

(13) A3 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01C 1/04 (2006.01)

 B32B 5/02 (2006.01)

 B32B 5/08 (2006.01)

 B32B 5/26 (2006.01)

 D04H 1/413 (2012.01)

 D04H 1/46 (2012.01) 

(11) 63916 B1 

(21) P-2023/0067 (22) 23.08.2019. 

(30) SE  24.08.2018.  1851015 

(86) WO 23.08.2019.   PCT/SE2019/050778 

(87) WO 27.02.2020.   WO 2020/040689 

(96) 23.08.2019.   19853045.3 

(97) 02.11.2022.   EP3720263 B   2022/44   EN 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

BIORAZGRADIVOG NETKANOG TEKSTILA 

KOJI SADRŽI SEMENJE 

A MACHINE AND A METHOD OF PRODUCING 

BIODEGRADABLE NONWOVEN TEXTILE 

COMPRISING SEEDS 

(73) YILMAZ, Håkan Isak, Skolvägen 10,  

141 44 Huddinge, SE 

(72) YILMAZ, Håkan Isak, Skolvägen 10,  

141 44 Huddinge, SE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01G 25/02 (2006.01) (11) 63898 B1 

(21) P-2023/0021 (22) 25.10.2019. 

(30) IT  26.10.2018.  201800009815 

IT  26.10.2018.  201800009811 

(86) WO 25.10.2019.   PCT/IB2019/059168 

(87) WO 30.04.2020.   WO 2020/084584 

(96) 25.10.2019.   19804849.8 

(97) 30.11.2022.   EP3869940 B   2022/48   EN 

(54) CREVO ZA NAVODNЈAVANЈE 

IRRIGATION HOSE 

(73) IRRITEC S.P.A., Via G. Conforto C.da S. Lucia, 

98071 Capo d'Orlando (ME), IT 

(72) GIUFFRE', Carmelo, c/o Irritec S.p.A. Via 

Gambitta Conforto C. da S., lucia, 98071 Capo 

D'orlando (ME), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01H 1/02 (2006.01) (11) 63905 B1 

(21) P-2023/0056 (22) 24.06.2016. 

(30) US  25.06.2015.  201562184596 P 

US  18.12.2015.  201562269514 P 

US  18.12.2015.  201562269531 P 

US  18.12.2015.  201562269496 P 

(86) WO 24.06.2016.   PCT/US2016/039339 

(87) WO 29.12.2016.   WO 2016/210315 

(96) 24.06.2016.   16739302.4 

(97) 09.11.2022.   EP3313170 B   2022/45   EN 

(54) PROIZVODNJA SEMENA 

SEED PRODUCTION 

(73) ACCELERATED AG TECHNOLOGIES, LLC, 

27253 US Hwy 69, Ames IA 50010, US 

(72) KRONE, Todd, 6607 Brook Ridge Court, Johnston, 

IA 50131, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01H 5/00 (2018.01)

 C12N 15/82 (2006.01) 
(11) 63877 B1 

(21) P-2022/0905 (22) 15.07.2014. 

(30) US  29.10.2013.  201361897074 P 

WO  17.03.2014.  PCT/US2014/030267 

(96) 15.07.2014.   19155446.8 

(97) 29.06.2022.   EP3552482 B   2022/26   EN 

(54) UZGOJ, PROIZVODNJA, PRERADA I 

UPOTREBA SPECIJALNE KONOPLJE 

BREEDING, PRODUCTION, PROCESSING AND 

USE OF SPECIALTY CANNABIS 

(73) BIOTECH INSTITUTE, LLC, 5655 Lindero 

Canyon Road, Suite 226, Westlake Village, CA 91362, US 

(72) LEWIS, Mark,  Anthony, c/o Biotech Institute, 

LLC5655 Lindero Canyon Road Suite 226, Westlake 

Village, CA 91362, US; GIESE, Matthew, c/o Biotech 

Institute, LLC 5655 Lindero Canyon Road Suite 226, 

Westlake Village, CA 91362, US; BACKES, Michael, 

Dane, c/o Biotech Institute, LLC 5655 Lindero Canyon 

Road Suite 226, Westlake Village, CA 91362, US 

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

11070 Beograd 
 

(51)  A01M 23/18 (2006.01)

 A01M 25/00 (2006.01)

 A01N 25/00 (2006.01) 

(11) 63914 B1 

(21) P-2023/0059 (22) 30.06.2017. 

(30) AT  30.06.2016.  505892016 

AT  20.10.2016.  509562016 

(86) WO 30.06.2017.   PCT/EP2017/066245 

(87) WO 04.01.2018.   WO 2018/002292 

(96) 30.06.2017.   17735090.7 

(97) 02.11.2022.   EP3478059 B   2022/44   DE 

(54) RODENTICID I UPOTREBA SREDSTVA ZA 

KONTROLU GLODARA 

RODENTICIDE AND USE OF A SUBSTANCE FOR 

CONTROL OF RODENTS 

(73) UK3M GREEN RODENTICIDE GMBH, 

Sommerpromenade 4, 39012 Meran (BZ), IT 
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(72) GASSER, Klaus, Feldweg 5, 39010 Gargazon, IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 31/16 (2006.01)

 A01N 43/16 (2006.01)

 A01N 65/00 (2009.01)

 A01P 1/00 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01) 

(11) 63896 B1 

(21) P-2023/0026 (22) 15.03.2019. 

(30) US  24.08.2018.  201862722782 P 

US  27.08.2018.  201862723168 P 

US  05.09.2018.  201862727237 P 

US  23.11.2018.  201816198950 

(86) WO 15.03.2019.   PCT/IB2019/052104 

(87) WO 27.02.2020.   WO 2020/039267 

(96) 15.03.2019.   19717360.2 

(97) 26.10.2022.   EP3764790 B   2022/43   EN 

(54) UPOTREBA TANINSKIH FORMULACIJA 

PROTIV BAKTERIJSKIH I GLJIVIČNIH 

BOLESTI KOD BILJAKA 

USE OF TANNIN FORMULATIONS AGAINST 

BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES IN PLANTS 

(73) QUIMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO S. DE 

R.L. DE C.V., Calle 18, 20501 Colonia Impulso, C.P. 

Chihuahua, 31183, MX 

(72) LICON, Miguel, Enrique, Alvarado, c/o Química 

Agronómica de México S. de R.L. de C. V. Calle 18  

20501 Colonia Impulso, C.P. Chihuahua, 31183, MX 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A61B 17/00 (2006.01)

 A61B 17/12 (2006.01)

 A61B 17/221 (2006.01)

 A61B 17/3207 (2006.01) 

(11) 63901 B1 

(21) P-2023/0044 (22) 15.10.2015. 

(30) PL  17.10.2014.  40982414 

(86) WO 15.10.2015.   PCT/PL2015/000167 

(87) WO 21.04.2016.   WO 2016/060575 

(96) 15.10.2015.   15804238.2 

(97) 16.11.2022.   EP3206590 B   2022/46   EN 

(54) KATETER KOJI SADRŽI ELEMENT ZA 

SEČENJE 

CATHETER COMPRISING A CUTTING ELEMENT 

(73) BALTON SP. Z O.O., ul. Nowy Swiat 7/14, 00-496 

Warszawa, PL 

(72) PLOWIECKI, Emil, c/o Balton Sp. z.o.o.ul. Nowy 

Swiat 7/14, 00-496 Warszawa, PL; HURKALA, Leszek, 

c/o Balton Sp. z.o.o.ul. Nowy Swiat 7/14, 00-496 

Warszawa, PL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/10 (2006.01)

 A61K 9/51 (2006.01)

 A61K 31/352 (2006.01)

 A61K 36/185 (2006.01) 

(11) 63935 B1 

(21) P-2023/0077 (22) 05.01.2021. 

(30) EP  06.01.2020.  20150397 

(86) WO 05.01.2021.   PCT/EP2021/050089 

(87) WO 15.07.2021.   WO 2021/140101 

(96) 05.01.2021.   21700361.5 

(97) 21.12.2022.   EP3883547 B   2022/51   EN 

(54) PRIPREMA I UPOTREBA 

NANOFORMULACIJE KANABISA 

PREPARATION AND USE OF CANNABIS NANO-

FORMULATION 

(73) CANNAXAN GMBH, Birkerfeld 12, 83267 

Warngau, DE 

(72) BRAND, Werner, c/o CannaXan GmbH, Birkerfeld 

12, 83627 Warngau, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/14 (2006.01)

 A61K 31/167 (2006.01)

 A61K 31/573 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 11/06 (2006.01) 

(11) 63952 B1 

(21) P-2023/0066 (22) 23.01.2013. 

(30) EP  25.01.2012.  12152392 

(96) 23.01.2013.   18181331.2 

(97) 14.12.2022.   EP3412277 B   2022/50   EN 

(54) FORMULACIJA SUVOG PRAHA KOJA 

SADRŽI KORTIKOSTEROID I BETA-

ADRENERGIK, ZA PRIMENU INHALACIJOM 

DRY POWDER FORMULATION COMPRISING A 

CORTICOSTEROID AND A BETA-ADRENERGIC 

FOR ADMINISTRATION BY INHALATION 

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 

26/A, 43122 Parma, IT 

(72) MONARI, Elisa, c/o CHIESI FARMACEUTICI 

S.p.A. Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT; 

CANTARELLI, Anna, Maria, c/o CHIESI 

FARMACEUTICI S.p.A. Via Palermo, 26/A,  

43100 Parma, IT; COCCONI, Daniela, c/o CHIESI 

FARMACEUTICI S.p.A. Via Palermo, 26/A,  

43100 Parma, IT; PASQUALI, Irene, c/o CHIESI 

FARMACEUTICI S.p.A. Via Palermo, 26/A,  

43100 Parma, IT 

(74) ЋОСОВИЋ, Вања, Булевар Михајла Пупина 

10в/VI/62, 11070 Београд 
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(51)  A61K 31/485 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/14 (2017.01)

 A61K 47/20 (2006.01)

 A61K 47/22 (2006.01)

 A61P 25/04 (2006.01)

 A61P 25/24 (2006.01)

 A61P 25/36 (2006.01) 

(11) 63894 B1 

(21) P-2023/0034 (22) 12.09.2017. 

(30) US  13.09.2016.  201662394168 P 

(86) WO 12.09.2017.   PCT/CN2017/101327 

(87) WO 22.03.2018.   WO 2018/050043 

(96) 12.09.2017.   17850245.6 

(97) 26.10.2022.   EP3512518 B   2022/43   EN 

(54) FORMULACIJE BUPRENORFINA SA 

PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM 

SUSTAINED-RELEASE BUPRENORPHINE 

FORMULATIONS 

(73) ALAR PHARMACEUTICALS INC., Rm. 312, 3F., 

No. 19, Keyuan Rd, Xitun Dist,  

Taichung City, 40763, TW 

(72) LIN, Tong-Ho, No. 3, Aly. 27 Ln. 30, Sec. 4 Xinyi 

Rd. Da'an Dist., Taipei City 106, TW; WEN, Yung-

Shun, No. 3, Aly. 27 Ln. 30, Sec. 4 Xinyi Rd. Da'an 

Dist., Taipei City 106, TW; LIANG, Jui-Wei, No. 3, 

Aly. 27 Ln. 30, Sec. 4 Xinyi Rd. Da'an Dist.,  

Taipei City 106, TW 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/55 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 31/14 (2006.01) 

(11) 63940 B1 

(21) P-2023/0083 (22) 28.05.2021. 
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22300 Lannion, FR; RAGOT, Stéphane, Allegoat 

(Servel), F-22300 Lannion, FR 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  G10L 19/04 (2013.01) (11) 63937 B1 

(21) P-2023/0080 (22) 26.09.2014. 

(30) FR  30.09.2013.  1359456 

(96) 26.09.2014.   17206561.7 

(97) 09.11.2022.   EP3330964 B   2022/45   FR 

(54) PONOVNO ODABIRANJE AUDIO SIGNALA 

ZA KODIRANJE / DEKODIRANJE S MALIM 

KAŠNJENJEM 

RESAMPLING OF AN AUDIO SIGNAL FOR 

ENCODING/DECODING WITH LOW DELAY 

(73) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech Campus 

52, 5656 AG Eindhoven, NL 

(72) KOVESI, Balazs, Koninklijke Philips N.V. High 

Tech Campus 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL; RAGOT, 

Stéphane, Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 

5, 5656 AE Eindhoven, NL 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  H01M 4/04 (2006.01)

 C07D 207/267 (2006.01)

 C07D 307/33 (2006.01)

 H01M 4/139 (2010.01)

 H01M 4/1393 (2010.01)

 H01M 4/62 (2006.01)

 H01M 10/052 (2010.01) 

(11) 63919 B1 

(21) P-2023/0068 (22) 09.06.2021. 

(30) FR  12.06.2020.  2006147 

(86) WO 09.06.2021.   PCT/FR2021/051037 

(87) WO 16.12.2021.   WO 2021/250355 

(96) 09.06.2021.   21736634.3 

(97) 16.11.2022.   EP4042498 B   2022/46   FR 

(54) KOMPOZICIJA ZA ELEKTRODE BATERIJE 

COMPOSITION FOR BATTERY ELECTRODES 

(73) ARKEMA FRANCE, 420, rue d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, FR 

(72) KORZHENKO, Alexander, , 64170 LACQ, FR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd 
 

(51)  H02G 1/12 (2006.01) (11) 63923 B1 

(21) P-2023/0063 (22) 27.07.2017. 

(30) DE  25.10.2016.  202016105999 U 

(86) WO 27.07.2017.   PCT/EP2017/069007 

(87) WO 03.05.2018.   WO 2018/077498 

(96) 27.07.2017.   17751314.0 

(97) 02.11.2022.   EP3533119 B   2022/44   DE 

(54) UREĐAJ ZA KONFEKCIONIRANJE 

PROVODNIKA SA OMOTAČEM 

APPARATUS FOR MANUFACTURING SHEATHED 

CABLES 

(73) LEONI BORDNETZ-SYSTEME GMBH, 

Flugplatzstraße 74, 97318 Kitzingen, DE; KOMAX 

HOLDING AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, CH 
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(72) DANTZ, Dirk, Olga Poehlmannstrasse 17,  

97318 Kitzingen, DE; JEDAMSKI, Jens, Steinstrasse 7, 

97080 Würzburg, DE 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  H02G 9/10 (2006.01)

 E02D 29/12 (2006.01) 
(11) 63885 B1 

(21) P-2023/0016 (22) 27.05.2015. 

(30) DE  27.05.2014.  102014007672 

(86) WO 27.05.2015.   PCT/EP2015/001078 

(87) WO 03.12.2015.   WO 2015/180837 

(96) 27.05.2015.   15727307.9 

(97) 19.10.2022.   EP3149821 B   2022/42   DE 

(54) IZDVOJENI PROSTOR KUĆNOG 

PRIKLJUČKA ZA FORMIRANJE KUĆNOG 

PRIKLJUČKA 

SERVICE CONNECTION ROOM PLACED OUTSIDE 

FOR FORMING A SERVICE CONNECTION 

(73) HWR SYSTEM GMBH, Detmolder Straße 52, 

33604 Bielefeld, DE 

(72) BECIROVIĆ, Mirsada, Detmolder Straße 52, 33604 

Bielefeld, DE; WILLER, Beate, Marktstraße 20, 33602 

Bielefeld, DE 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H02K 16/04 (2006.01)

 E05F 15/60 (2015.01)

 H02K 7/14 (2006.01)

 H02K 11/215 (2016.01)

 H02K 11/33 (2016.01)

 H02K 41/03 (2006.01) 

(11) 63957 B1 

(21) P-2023/0106 (22) 25.09.2018. 

(30) CN  26.10.2017.  201721391841 U 

CN  26.10.2017.  201711015274 

(86) WO 25.09.2018.   PCT/CN2018/107193 

(87) WO 02.05.2019.   WO 2019/080683 

(96) 25.09.2018.   18871486.9 

(97) 09.11.2022.   EP3703230 B   2022/45   EN 

(54) LINEARNI MOTOR ZA KLIZNA VRATA 

LINEAR MOTOR FOR SLIDING DOOR 

(73) ZHONGSHAN OPIKE HARDWARE PRODUCT 

CO., LTD, No. 11 Ruihe Road, Yongning Luosha 

District, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong  

528403, CN 

(72) XU, Jiangde, No.11 Ruihe Road Yongning Luosha 

District Xiaolan Town, Zhongshan Guangdong  

528403, CN 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  H04L 51/234 (2022.01)

 G06F 21/33 (2013.01)

 G06Q 10/10 (2012.01)

 G06Q 50/18 (2012.01)

 H04L 9/40 (2022.01)

 H04W 4/14 (2009.01)

 H04W 12/06 (2021.01) 

(11) 63946 B1 

(21) P-2023/0074 (22) 21.09.2017. 

(96) 21.09.2017.   17382631.4 

(97) 21.12.2022.   EP3461074 B   2022/51   EN 

(54) NAČIN SERTIFIKACIJE ELEKTRONSKOG 

UGOVORA ZA ELEKTRONSKU 

IDENTIFIKACIJU I USLUGE OD POVERENJA 

(EIDAS) 

METHOD OF CERTIFICATION OF AN 

ELECTRONIC CONTRACT FOR ELECTRONIC 

IDENTIFICATION AND TRUST SERVICES (EIDAS) 

(73) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, 

S.A., Parque Tecnólogico Agroalimentario, Edificio H1, 

2ª planta,, 25003 Lleida, ES 

(72) SAPENA SOLER, Francisco, 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. 

Parque Tecnólogico Agroalimentarioedificio H1, 2ª 

planta, 25003 Lleida (LLEIDA), ES 

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

(51)  H05B 45/50 (2020.01)

 H05B 47/23 (2020.01) 
(11) 63922 B1 

(21) P-2023/0061 (22) 27.07.2016. 

(30) DE  31.07.2015.  102015214602 

(96) 27.07.2016.   16181356.3 

(97) 09.11.2022.   EP3125648 B   2022/45   DE 

(54) UPRAVLJAČKO KOLO SVETLOSNIH 

DIODA ZA DAVAČ SIGNALA 

LIGHT EMITTING DIODE CONTROL CIRCUIT FOR 

A SIGNAL GENERATOR 

(73) YUNEX GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 

München, DE 

(72) BUCHNER, Johannes, Kaiserstraße 11A, 80801 

München, DE; JUNKER, Heiko, Maria-Adelberger-Str. 

19, 85570 Markt Schwaben, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H05H 1/28 (2006.01)

 H05H 1/36 (2006.01) 
(11) 63874 B1 

(21) P-2023/0008 (22) 04.08.2017. 

(30) DE  05.09.2016.  102016010619 

(96) 04.08.2017.   17001337.9 

(97) 12.10.2022.   EP3291651 B   2022/41   DE 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

ATMOSFERSKE PLAZME 
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DEVICE AND METHOD FOR CREATING 

ATMOSPHERIC PLASMA 

(73) BDTRONIC GMBH, Ahornweg 4,  

97990 Weikersheim, DE 

(72) KUNZ, Manuel, Birkenweg 13, 97285 Röttingen, 

DE; HELLINGER, André, Allemannenweg 47, 97980 

Bad Mergentheim, DE; VEDANTHA, Sudarsan, 

Kafkastrasse 20, 81737 München, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/46 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01) 

(11) 58543 B2 

(21) P-2019/0347 (22) 23.12.2013. 

(96) 23.12.2013.   13199278.6 

(97) 06.02.2019.   EP2886108 B   2019/06   DE 

(54) OPTIMIZOVANA FARMACEUTSKA 

FORMULACIJA ZA LEČENJE ZAPALJENSKIH 

PROMENA EZOFAGUSA 

OPTIMISED PHARMACEUTICAL FORMULA FOR 

THE TREATMENT OF INFLAMMATORY 

CHANGES OF THE ESOPHAGUS 

(73) DR. FALK PHARMA GMBH, Leinenweberstrasse 

5 79108 Freiburg, DE 

(72) GREINWALD, Roland, Jakob-Otter-Str. 2, 79341 

Kenzingen, DE; MÜLLER, Ralph, Neuntöterweg 8, 

79111 Freiburg, DE; PRÖLS, Markus, Johann-von-

Weerth-Str. 11, 79100 Freiburg/Breisgau, DE; 

WILHELM, Rudolf, Feuerkirschenweg 2A, 76476 

Bischweier, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/519 (2006.01)

 A61K 31/277 (2006.01)

 A61K 31/4166 (2006.01)

 A61K 31/5025 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01)

 A61P 13/08 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 59493 B2 

(21) P-2019/1392 (22) 30.11.2012. 

(30) US  30.11.2011.  201161564975 P 

(86) WO 30.11.2012.   PCT/GB2012/052969 

(87) WO 06.06.2013.   WO 2013/079964 

(96) 30.11.2012.   12795842.9 

(97) 16.10.2019.   EP2785349 B   2019/42   EN 

(54) KOMBINACIONI TRETMAN RAKA 

COMBINATION TREATMENT OF CANCER 

(73) ASTRAZENECA AB,  151 85 Södertälje, SE 

(72) DAVIES, Barry, Robert, AstraZeneca R&D 

Alderley, Alderley Park, Macclesfield Cheshire SK10 

4TG, GB 

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

(51)  C07D 263/58 (2006.01)

 A61K 31/497 (2006.01)

 C07D 215/227 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01)

 C07D 417/12 (2006.01)

 C07D 471/04 (2006.01)

 C07F 9/6558 (2006.01) 

(11) 56352 B2 

(21) P-2017/0927 (22) 24.06.2010. 

(30) US  25.06.2009.  220480 P 

US  07.01.2010.  293087 P 

(86) WO 24.06.2010.   PCT/US2010/039855 

(87) WO 29.12.2010.   WO 2010/151689 

(96) 24.06.2010.   10792677.6 

(97) 21.06.2017.   EP2445502 B   2017/25   EN 

(54) HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA ZA 

LEČENJE NEUROLOŠKIH I PSIHOLOŠKIH 

POREMEĆAJA 

HETEROCYCLIC COMPOUNDS FOR THE 

TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND 

PSYCHOLOGICAL DISORDERS 

(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED, 

Connaught House, 1 Burlington Road Dublin 4, IE 

(72) REMENAR, Julius, F., 9 Eaton Road, Framingham, 

MA 01701, US; BLUMBERG, Laura, Cook, 37 Mill 

Street, Lincoln, MA 01773, US; ZEIDAN, Tarek, A., 

296 Lexington Street, Watertown, MA 02472, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O., 

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  C07K 16/28 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63571 B9 

(21) P-2022/0865 

(48) 28.02.2023. 

(22) 13.09.2013. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.01.2023. - 15.02.2023. године: 

 

Патент број 50813 чији је носилац ZOETIS 

SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 07054, Parsippany, 

New Jersey, US, престао је да важи дана 01.02.2023. 

године. 

 

Патент број 51022 чији је носилац POLIMERI 

EUROPA S.P.A., Via E.Fermi 4, I-72100 Brindisi, IT, 

престао је да важи дана 12.02.2023. године. 

 

Патент број 52137 чији је носилац PFIZER 

IRELAND PHARMACEUTICALS, Operations Support 

Group , Ringaskiddy, Co. Cork, IE, престао је да важи 

дана 28.01.2023. године. 

 

Патент број 53367 чији је носилац RIGEL 

PHARMACEUTICALS, INC., 1180 Veterans 

Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US, 

престао је да важи дана 01.02.2023. године. 

 

Патент број 54105 чији је носилац RIGEL 

PHARMACEUTICALS INC, 1180 Veterans Boulevard, 

94080 South San Francisco, CA, US, престао је да 

важи дана 01.02.2023. године. 

 

Патент број 55578 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambrige, MA 02142, US, 

престао је да важи дана 18.01.2023. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду16. 07. 2022. - 15.08.2022. године: 

 

Патент број 51052 чији је носилац BASF 

AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-Bosch-Straße, 67056 

Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана 

23.07.2022. године. 

 

Патент број 51238 чији је носилац BASF SE, , 

67056 Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана 

04.08.2022. године. 

 

Патент број 51553 чији је носилац GEOX 

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

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

дана 16.07.2022. године. 

 

Патент број 52672 чији је носилац HORIZON 

PHARMA AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach, CH, 

престао је да важи дана 04.08.2022. године. 

Патент број 53234 чији је носилац SCIPHARM 

SÀRL, 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 06.08.2022. године. 

 

Патент број 54085 чији је носилац UCB 

BIOPHARMA SPRL, 60, Allée de la Recherche, 1070 

Brussels, BE, престао је да важи дана 28.07.2022. године. 

 

Патент број 54276 чији је носилац MEDA AB,  

Se-170 09 Solna, SE, престао је да важи дана 

17.07.2022. године. 

 

Патент број 54584 чији је носилац Afimmune 

Limited , Trintech Building South County Business Park  

Leopardstown Dublin 18, IE, престао је да важи дана 

16.07.2022. године. 

 

Патент број 54675 чији је носилац BRISTOL-

MYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, NJ 08543, US; DOMANTIS 

LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 18.07.2022. 

године. 

 

Патент број 55139 чији је носилац ISHIHARA 

SANGYO KAISHA, LTD., 3-15 Edobori 1-chome 

Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP, престао је да 

важи дана 22.07.2022. године. 

 

Патент број 55397 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

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

07.08.2022. године. 

 

Патент број 55892 чији је носилац BALL 

CORPORATION, 10 Longs Peak Drive, Broomfield, 

CO 80021, US, престао је да важи дана 23.07.2022. 

године. 

 

Патент број 56152 чији је носилац GA.VO. 

MECCANICA S.R.L., Via Corsini, 950/A, 51036 

Larciano (PT), IT, престао је да важи дана 24.07.2022. 

године. 

 

Патент број 56188 чији је носилац MAYR-

MELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 

AT, престао је да важи дана 24.07.2022. године. 

 

Патент број 56289 чији је носилац 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Campus Plaza San 

Francisco Edif. Interfacultades C/ Pedro Cerbuna 12, 
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50009 Zaragoza, ES; FUNDACIÓN AGENCIA 

ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO (ARAID), Paseo María Agustín 36 

Edif. Pignatelli Puerta 30, Planta 3, 50004 Zaragoza, ES; 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS (CSIC), Serrano 117, 28006 Madrid, ES, 

престао је да важи дана 27.07.2022. године. 

 

Патент број 56521 чији је носилац TOTAL 

RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY, Zone 

Industrielle C, 7181 Seneffe, BE, престао је да важи 

дана 03.08.2022. године. 

 

Патент број 56749 чији је носилац ROSSI, 

Andrea, 1331 Lincoln Road, Apt 601, Miami Beach, 

Florida 33139, US, престао је да важи дана 

29.07.2022. године. 

 

Патент број 56876 чији је носилац ASTELLAS 

PHARMA INC., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP, престао је да важи дана 

11.08.2022. године. 

 

Патент број 56877 чији је носилац BALL 

BEVERAGE PACKAGING EUROPE LTD., 100 

Capability Green, Luton LU1 3LG, GB, престао је да 

важи дана 02.08.2022. године. 

 

Патент број 56917 чији је носилац MAYR-

MELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 

AT, престао је да важи дана 24.07.2022. године. 

 

Патент број 57146 чији је носилац BIAL-

PORTELA & CA, S.A., À Avenida da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, PT, 

престао је да важи дана 25.07.2022. године. 

 

Патент број 57218 чији је носилац JT 

INTERNATIONAL S.A., 8, rue Kazem Radjavi, 1202 

Geneva, CH, престао је да важи дана 24.07.2022. 

године. 

 

Патент број 57222 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UC, Eastgate Village, Eastgate, 

Little Island, County Cork, IE, престао је да важи дана 

26.07.2022. године. 

 

Патент број 57268 чији је носилац HOVAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Austrasse 70, 9490 Vaduz, 

LI, престао је да важи дана 24.07.2022. године. 

 

Патент број 57540 чији је носилац 

CALDERYS FRANCE, 19 Place de la Résistance, 

92446 Issy-les-Moulineaux, FR, престао је да важи 

дана 28.07.2022. године. 

 

Патент број 57797 чији је носилац TEIJIN 

PHARMA LIMITED, 2-1, Kasumigaseki 3-chome 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, JP, престао је да важи 

дана 30.07.2022. године. 

 

Патент број 58220 чији је носилац OROSZI, 

László, Kossuth Lajos u. 36, 2473 Val, HU; LANTOS, 

Mihály, István, Lepke u. 32, 1026 Budapest, HU, 

престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Патент број 58315 чији је носилац TEIJIN 

PHARMA LIMITED, 2-1, Kasumigaseki 3-chome 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, JP, престао је да важи 

дана 30.07.2022. године. 

 

Патент број 58391 чији је носилац PERLEN 

PACKAGING AG, PERLEN, Perlenring 3, 6035 Perlen, 

CH; BELLER, Klaus-Dieter, Schulstrasse 18, 79341 

Kenzingen, DE, престао је да важи дана 30.07.2022. 

године. 

 

Патент број 58904 чији је носилац BRISTOL-

MYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, NJ 08543, US; DOMANTIS 

LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 18.07.2022. 

године. 

 

Патент број 59177 чији је носилац 

ADAPTIMMUNE LIMITED, 91 Park Drive Milton 

Park, Abingdon OX14 4RY, GB, престао је да важи 

дана 19.07.2022. године. 

 

Патент број 59436 чији је носилац EJ EMEA, 

Z.I. de Marivaux, 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers, FR, 

престао је да важи дана 08.08.2022. године. 

 

Патент број 59809 чији је носилац ALLTO 

TRADE S.R.O., Tesinská 239, Poruba, 735 14 Orlová, 

CZ, престао је да важи дана 07.08.2022. године. 

 

Патент број 59940 чији је носилац 

ZAFEIROPOULOS, Grigorios, 16 Korai & Souri Str., 

133 41 Ano Liossia Attikis, GR, престао је да важи 

дана 09.08.2022. године. 

 

Патент број 61336 чији је носилац HOVAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Austrasse 70, 9490 Vaduz, 

LI, престао је да важи дана 24.07.2022. године. 

 

Патент број 61341 чији је носилац BHS 

CORRUGATED MASCHINEN- UND 

ANLAGENBAU GMBH, Paul-Engel-Strasse 1, 92729 

Weiherhammer, DE, престао је да важи дана 

28.07.2022. године. 
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Патент број 61344 чији је носилац 

ROOMBIOTIC GMBH, Institut für 

Umweltbiotechnologie, Petersgasse 12/1, 8010 Graz, 

AT, престао је да важи дана 13.08.2022. године. 

 

Патент број 61603 чији је носилац DOOSAN 

LENTJES GMBH, Daniel-Goldbach-Straße 19, 40880 

Ratingen, DE, престао је да важи дана 27.07.2022. 

године. 

 

Патент број 61622 чији је носилац LABOVIĆ, 

Goran, Olge Alkalaj 12/02, 11050 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 19.07.2022. године. 

 

Патент број 61878 чији је носилац POMOCA 

S.A., Route de Préverenges 14, 1026 Denges, CH; 

UNIVERSITY OF INNSBRUCK, Innrain 52, 6020 

Innsbruck, AT, престао је да важи дана 04.08.2022. 

године. 

 

Патент број 61952 чији је носилац MEE 

INVESTMENT SCANDINAVIA AB, Flyttblocksvägen 

14, 168 66 Bromma, SE, престао је да важи дана 

29.07.2022. године. 

 

Патент број 62001 чији је носилац METSO 

OUTOTEC FINLAND OY, Lokomonkatu 3, 33900 

Tampere, FI, престао је да важи дана 27.07.2022. 

године. 

 

Патент број 62206 чији је носилац RT-RK 

D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 21.07.2022. године. 

 

Патент број 62286 чији је носилац O.M.D. - 

DEPALO S.R.L, S.P. 231 Km 7 4 (ex S.S. 98), 70032 

Bitonto (Bari), IT, престао је да важи дана 01.08.2022. 

године. 

 

Патент број 63618 чији је носилац 

BOCHENEK, Stéphane, 45 rue Gabriel Peri, 91330 

Yerres, FR, престао је да важи дана 21.07.2022. 

године. 

 

Патент број 56297 носиоца BIAL - PORTELA 

& Cª, S.A., Á Av. Da Siderurgia Nacional, P-4745-457 S 

Mamede do Coronado PT, престао је да важи дана 

25.7.2022.године. 

 

 

Патент број 59443 носиоца  STUCCHI S.P.A., 

Via della Lira Italiana, 397, 24040 Pagazzano (BG), IT, 

престао је да важи дана 9.6.2022.године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.01.2023. - 15.02.2023. године 

  

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 53527 извршен је пренос на 

FACHHOCHSCHULE SÜDWESTFALEN, , 58644 

Iserlohn, DEandKVERNELAND GROUP SOEST 

GMBH, Coesterweg 42, 59494 Soest, DE; 

 

За патент бр. 56762 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 57159 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 57168 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 57240 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 57282 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 58195 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 

 

За патент бр. 58300 извршен је пренос на 

GENSQUARE LLC, 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, KR; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ 

НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are revoked 
16.01.2023. - 15.02.2023. године 

  

Eвропски патент EP2059243 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 52831, носиоца EURO-CELTIQUE S.A., 2, 

avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LU, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2718257 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 56972, носиоца BIOGEN MA INC., 225 

Binney Street, Cambridge, MA 02142, US, нису имали 

дејства од почетка.  

Eвропски патент EP3214091 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 58100, носиоца THE TRUSTEES OF THE 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Center of 

Technology Transfer, 3160 Chestnut Street, Suite 200, 

Philadelphia, PA 19104-6283, US, нису имали дејства 

од почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2022/0012 (11) 2022/0012 

(22) 22.12.2022. (13) I1 

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 

Chestnut Run Plaza, 974 Center Road, P.O. Box 2915, 

Wilmington, Delaware 19805, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

(68) 56355 

(54) FUNGICIDNA JEDINJENJA I SMEŠE 

(92) 321-01-1027/2022-11  12/07/2022  RS 

(95) OKSATIAPIPROLIN ILI NJEGOV N-OKSID ILI 

NJEGOVA SO I MANDIPROPAMID 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  H02G 3/04 (2006.01)

 H02G 3/06 (2006.01) 
(11) 1782 U1 

(21) P-2022/0054 (22) 30.06.2022. 

(30) SI  30.06.2021.  P 2021 0 0133 

(54) NOSAČ KABLOVA 

CABLE TRAY 

(73) HERMI DOO, Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 

15, 3000 Celje, SI 

(72) STVARNIK, Boštjan, Laze 17 c, 3320  Velenje, SI 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  H02K 53/00 (2006.01)

 H02K 19/00 (2006.01) 
(11) 1783 U1 

(21) P-2022/0073 (22) 21.11.2022. 

(54) POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

PLANT FOR PRODUCTION OF ELECTRIC 

ENERGY 

(73) LEKOVIĆ, Dragojle, Braće Grim 20a,  

11008 Beograd, RS 

(72) LEKOVIĆ, Dragojle, Braće Grim 20a,  

11008 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16. 07. 2022. - 15.08.2022. године 

 

Мали патент број 1445 чији је носилац 

PRVULOVIĆ, Zoran, Radoja Dakića 49/36, 18000 Niš, 

RS, престао је да важи дана 31.07.2022. године. 

 

Мали патент број 1535 чији је носилац 

SIMONOVIĆ, Dragoljub, Terazije 28, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 12.08.2022. године. 

 

Мали патент број 1595 чији је носилац 

SOROKIN, Konstantin, Vladimirovich, Olimpiyskiy 

prospekt, d. 22, kv. 158, 129110 Moscow, RU, престао 

је да важи дана 13.08.2022. године. 

 

Мали патент број 1671 чији је носилац 

RADMANOVIĆ, Daniel, Mije Aleksića 26, 11283 

Beograd, RS, престао је да важи дана 21.07.2022. 

године. 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2022-980 (220) 02.06.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Beokolp d.o.o., Шајкашка 15б, 11000, Београд, RS 

(740) Дејан Јакимов, адвокат, Хаџи-Рувимова 24, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 25.03.01; 25.07.25; 26.04.03; 26.04.07; 

26.04.12; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.15  

(591) бела, црвена, зелена, црна, плава.  

(511) 16  папирне марамице.  
 

(210) Ж- 2022-1270 (220) 01.07.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ENERGY DELIVERY SOLUTIONS d.o.o. 

Beograd-Vračar, Stojana Protića 30, 11000, Beograd, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.10; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 4  електрична енергија, угаљ.  

39  дистрибуција електричне енергије.  

40  производња енергије.  
 

(210) Ж- 2022-1308 (220) 11.07.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) FRUITICA DOO, Трг републике 7,  

24220, Чантавир, RS 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела и плава  

(511) 29  додатак за кафу, млеко, сир, путер, јогурт и 

други млечни производи; замена за млеко, на 

пример, бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од 

кикирикија, пиринчано млеко, сојино млеко.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене.  

32  безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1354 (220) 21.07.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(300)  97/359,721  12.04.2022.  US. 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 

North Seattle, Washington 98109, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24 

(511) 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални медији за снимање; опрема за 

обраду података, рачунарски софтвер; рачунарски 

софтвер за приступање, обележавање, прегледање, 

прикупљање, проналажење, манипулисање, 

организовање, изнајмљивање и складиштење аудио 

датотека, података, видео записа, игара и 
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мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

приступ дигиталном медијском садржају заснованом 

на претплати; рачунарски софтвер за употребу у 

уређивању, издвајању, кодирању, декодирању, 

складиштењу и организовању података, слика, 

аудио, видео и мултимедијалних датотека; 

рачунарски софтвер за креирање и пружање 

корисничког приступа претраживим базама података 

информација и датотека са подацима; софтвер за 

претраживање; рачунарски софтвер за приступ 

онлајн информацијама; рачунарски софтвер за 

употребу у дистрибуцији реклама за друге; 

рачунарски софтвер за изнајмљивање и куповину 

филмова, тв емисија, видео записа, музике и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

кориштење у размени информација о производима, 

услугама и пословима; рачунарски софтвер за 

електронско складиштење података; рачунарски 

софтвер за препознавање слике и говора; рачунарски 

софтвер за кућну аутоматизацију; софтвер за 

интернет претраживање; мобилне апликације за 

преузимање које омогућавају корисницима да 

приступе, обележе, претражују, прикупљају, 

проналазе, манипулишу, организују, изнајмљују и 

чувају музику, аудио, видео, игре, аудиовизуелне, 

мултимедијалне датотеке; рачунарски софтвер за 

прикупљање, организовање, модификовање, 

обележавање књига и складиштење података и 

информација; рачунарски софтвер за онлајн 

куповину; рачунарски софтвер за управљање 

информацијама; рачунарски програми за приступ, 

прегледање и претраживање онлајн база података; 

софтвер за оперативни систем рачунара; рачунарски 

софтвер за конфигурисање, управљање и контролу 

уређаја, рачунара, рачунарских периферних уређаја и 

аудио и видео плејера; рачунарски софтвер за 

креирање претраживих база података информација; 

софтвер за рачунарске игре; рачунарски софтвер који 

генерише прилагођене препоруке засноване на 

корисничким преференцијама; рачунарски софтвер 

за пружање корисничких информација са 

рецензијама и препорукама у вези са забавним 

садржајем; софтвер који се може преузети и снимати 

за омогућавање комуникације и интеракције између 

телефона, мобилних уређаја, телевизора, конзола за 

видео игре, мултимедијални плејери, рачунара, 

дигиталних медијских чворишта, уређаја за интернет 

ствари (иот) и аудиовизуелних уређаја; софтвер који 

се може преузети и снимати за стриминг аудио, 

видео, сликовних, мултимедијалних и података на 

различите мрежне уређаје, наиме, персоналне 

рачунаре, лаптопове, таблет рачунаре, мобилне 

телефоне, личне дигиталне помоћне уређаје (пдас), 

уређаје за интернет ствари (иот), конзоле за видео 

игре, мултимедијални плејери и аудиовизуелни 

уређаји; софтвер за преузимање и снимање за пренос 

и приказ слике и звука; софтвер за преузимање и 

снимање који омогућава гледаоцу аудиовизуелних и 

мултимедијалних забавних програма да приступи 

интерактивној забави; софтвер за бежичну 

комуникацију који се може преузети и снимати; 

софтвер за бежичну комуникацију који се може 

преузети или снимати за пренос гласа, звука, видеа и 

података; подкасти и вебкасти који се могу преузети 

са вестима и коментарима из области филмова, 

телевизијских програма, музике, аудио радова, 

књига, позоришта, књижевних дела, спортских 

догађаја, рекреативних активности, слободних 

активности, турнира, уметности, плеса, мјузикла, 

изложби, спортских инструкција, клубова, радија, 

комедија, драма, такмичења, игара, игрица, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимација, актуелних 

догађаја и моде; аудиовизуелни снимци са забавним 

програмима; музичке датотеке које се могу преузети; 

аудио-визуелни и мултимедијални садржај који се 

може преузети са измишљеним и стварним причама 

о разним темама; покретне слике и телевизијске 

емисије које се могу преузети са измишљеним и 

стварним причама о разним темама, и аудио и видео 

снимци који садрже измишљене и стварне приче о 

разним темама; дигитални медији, наиме, унапред 

снимљени дигитални видео дискови, дигитални 

вишенаменски дискови и дигитални видео плејери; 

аудио и видео снимци који се могу преузети, двд и 

дигитални дискови високе дефиниције који садрже 

измишљене и стварне приче о разним темама; аудио 

датотеке  које се могу преузети, мултимедијалне 

датотеке, датотеке са подацима, писани документи, 

аудио материјал, видео материјал са измишљеним и 

стварним садржајем о разним темама; електронске 

књиге, магазини, периодичне публикације, билтени, 

новине, часописи и друге публикације које се могу 

преузети; анимирани цртани филмови; грамофонске 

плоче, дискови за снимање звука; траке за снимање 

звука; тонски носачи звука; видео касете; кертриџи 

за видео игре; видео касете; дигитални 

мултимедијални уређаји; сет-топ боксеви; преносиви 

и ручни електронски уређаји за складиштење, 

манипулацију, снимање и преглед слика, аудио, 

видео и података, и њихови електронски и 

механички делови и опрема; рачунари, таблет 

рачунари, аудио и видео плејери, електронски лични 

организатори, лични дигитални помоћни уређаји и 

уређаји за глобално позиционирање и њихови 

електронски и механички делови и опрема; 

рачунарски периферни уређаји; рачунарске 

компоненте; монитори, дисплеји, жице, каблови, 

штампачи, диск драјвери, адаптери, адаптерске 

картице, конектори за каблове, утични конектори, 

конектори за електричну енергију, прикључне 

станице и драјвери; пуњачи батерија; екстерне 
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батерије; меморијске картице и читачи меморијских 

картица; слушалице за главу и слушалице за уши; 

звучници, микрофони и слушалице са микрофоном; 

кућишта, поклопци и постоља за преносиве и ручне 

електронске уређаје и рачунаре; даљински 

управљачи за преносиве и ручне електронске уређаје 

и рачунаре; даљински управљачи за телевизоре и 

уређаје за стриминг дигиталних медија; рачунарски 

хардвер; рачунарски чипови; батерије; ручни уређаји 

за контролу дигиталних мултимедијалних уређаја, 

звучника, појачала, стерео система и система за 

забаву; магнетно кодиране поклон картице; аудио 

звучници; аудио компоненте и додатна опрема; 

телефони; мобилни телефони; аудио појачала и 

пријемници; апарати и инструменти за звучне ефекте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски генератори тонова за употребу са 

музичким инструментима; електронске компоненте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски уређаји за праћење здравља и фитнеса; 

аудио електроника; аудио звучници, телефонски 

апарати и компјутери за употребу у моторним 

возилима; апарати за снимање и препознавање гласа; 

апарати за мрежну комуникацију; опрема и 

инструменти електронске комуникације; камере; 

камкордери; кинематографске камере; футроле 

посебно израђене за фотографске апарате и 

инструменте; апарати за центрирање за фотографске 

фолије; цлосе-уп сочива; пројектни екрани; 

пројектори; стерео системи, системи кућног 

биоскопа и системи за кућну забаву; информационе 

технологије и аудиовизуелна опрема; апарати за 

интерну комуникацију; паметни телефони; 

преносиви телефони; телефонски апарати; видео 

телефони; рачунарска меморија, уређаји; 

микропроцесори; модеми; 3д наочаре; траке, 

наруквице, каишеви и копче за преносиве и ручне 

дигиталне електронске уређаје за снимање, 

организовање, манипулацију и преглед података, 

аудио, сликовних и видео датотека; торбе и футроле 

прилагођене или обликоване да садрже дигиталне 

музичке и/или видео плејере, ручне рачунаре, личне 

дигиталне помоћне уређаје, електронске 

организаторе и електронске бележнице; приручници 

за употребу у електронски читљивом, машински 

читљивом или рачунарски читљивом облику за 

употребу са, и продају као целина са горе поменутом 

робом.  

38  услуге телекомуникације; електронске 

комуникационе услуге, наиме, пренос информација 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса података, аудио, видео и 

аудио/видео датотека; бежичне широкопојасне 

комуникационе услуге; услуге емитовања; услуге 

видео комуникације, наиме, емитовање, стриминг и 

пренос видео записа, слика, музичког звука, 

мултимедије преко интернета или друге 

комуникационе мреже; услуге стриминг података; 

консултантске и саветодавне услуге у вези с 

телекомуникационим услугама; рачунарске услуге, 

наиме пружање приступа за више корисничка 

рачунарским мрежама за електронски пренос 

различитих података, комуникација, докумената и 

личних и професионалних информација; услуге 

пружања приступа интерактивној рачунарској бази 

података која садржи адресар који се аутоматски 

ажурира, лични планер, подсетник за датуме, планер 

путовања, и везе за бивше студенте и професионалне 

групе, путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

услуга веб странице која корисницима рачунара даје 

могућност да шаљу, складиште, примају, преузимају, 

стримују, емитују, приказују, форматирају, преносе и 

деле садржај, визуелне радове, аудио дела, 

аудиовизуелна дела, књижевна дела, фотографије, 

видео записе, податке, датотеке, документе, слике и 

друге електронске радове; услуге пружања онлајн 

везе до актуелних догађаја и референтног материјала 

који се односи на филмове, покретне слике, 

документарни филмови, филмови, телевизијски 

програми, графике, анимације и мултимедијалне 

презентације, видео и двд и друга аудиовизуелна 

дела; услуге преноса подкаста; услуге преноса видеа 

на захтев; услуге преноса телевизије путем интернет 

протокола (иптв); услуге електронског преноса аудио 

и видео датотека које се емитују и преузимају преко 

рачунара и других комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса и стриминга дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података, 

слика, филмова, телевизијских програма, аудио и 

аудиовизуелних програма и других дигиталних 

медијских садржаја и информација посредством 

телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; услуге 

стриминга аудио, видео и аудиовизуелног материјала 

на интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; услуге стриминга 

података; услуге стриминга музике, филмова, 

филмског садржаја, тв емисија и игара на интернету; 

услуге аудио и видео емитовања; услуге емитовања 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања на основу 

претплате преко интернета; услуге емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационог приступа 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, који се 

пружају путем услуге видео на захтев; услуге 

интернет емитовања; услуге интернет радио 

емитовања; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос вебкаста; услуге преноса дигиталних 
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датотека; услуге преноса дигиталног садржаја преко 

рачунарских мрежа, интернета, дсл-а, кабловске 

мреже, дигиталног преузимања, дигиталног 

стриминга, видеа на захтев, блиског видеа на захтев, 

тв-а, некодираног радијског и телевизијског 

емитовања доступног преко одговарајућих 

пријемника, услуга плаћене телевизије за гледање 

појединачних догађаја преко приватне телевизијске 

емисије, сателита, кабла, телефона или мобилног 

телефона; услуге електронског преноса дигиталних 

фото датотека међу корисницима интернета; услуге 

пружања приступа онлајн именицима, базама 

података, веб страницама, блоговима, музици, видео 

програмима и референтним материјалима; услуге 

преноса вести; услуге доставе порука електронским 

преносом; услуге лектронског преноса поште и 

порука; услуге подкаста; услуге пружање онлајн соба 

за ћаскање за друштвено умрежавање; услуге 

пружање онлајн форума за пренос порука међу 

корисницима рачунара и пренос фотографија, видео 

записа, података, слика и звука; телекомуникационе 

услуге, наиме, пружање онлајн електронских 

огласних табли за пренос порука међу корисницима 

рачунара у вези са забавом; пружање услуга 

телекомуникационог повезивања за пренос слика, 

аудио, визуелних, аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја између мобилних 

телефона, паметних телефона, преносивих 

електронских уређаја, преносивих дигиталних 

уређаја, таблета или рачунара; услуге преноса 

телевизијских и филмских водича; услуге 

комуникације између рачунара; услуге обезбеђивања 

времена приступа мултимедијалним материјалима на 

интернету; услуге телекомуникационих веза са 

рачунарским базама података; услуге преноса 

података аудио-визуелним апаратима које 

контролишу уређаји за обраду података или 

рачунари; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге изнајмљивања времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге онлајн 

преноса честитки; услуге изнајмљивања апарата за 

слање порука; услуге изнајмљивања модема; услуге 

изнајмљивања телекомуникационе опреме.  

41  услуге образовања; услуге пружања обуке; услуге 

забаве; услуге спортских и културних активности; 

услуге забаве, наиме, пружање аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање аудио, 

видео и мултимедијалних садржаја у облику аудио, 

видео и мултимедијалних снимака који се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање 

привременог коришћења аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; компјутеризована услуга претраживања 

и наручивања са интернета која садржи аудио, видео 

и мултимедијалне датотеке и друге аудиовизуелне 

радове у облику дигиталног забавног садржаја који 

се не може преузети; услуге израде и развоја 

концепата за забавне и образовне програме; услуге 

забаве и образовања, наиме, отпремање, преузимање, 

снимање, објављивање, приказивање, уређивање, 

репродукција, стримовање, гледање, преглед, 

приказивање, означавање, блоговање, дељење, 

манипулација, дистрибуција, објављивање, 

репродукција или на други начин пружање 

електронских медија, мултимедијалних садржаја, 

видео записа, филмова, слика, текста, фотографија, 

игрица, садржаја добијених од стране корисника, 

аудио садржаја и информација путем интернета или 

других рачунарских и комуникационих мрежа; 

услуге пружања базе података за забаву на мрежи 

која се може претраживати и која садржи онлајн 

музику која се не може преузети, филмове, 

телевизијске емисије, мултимедијалне презентације у 

области забаве, аудио датотеке с музиком, стрипове 

и публикације које се односе на забаву; услуге 

пружања портала за видео размену у сврху забаве и 

образовања, услуге забаве, са електронским 

медијима, мултимедијалним садржајем, видео 

записима, филмовима, сликама, текстом, 

фотографијама, корисничким садржајем, аудио 

садржајем и сродним информацијама путем 

рачунарских и комуникационих мрежа; услуге 

пружања видео-на-захтев веб странице која садржи 

филмове који се не могу преузети; услуге пружања 

веб странице са видео записима који се не могу 

преузети из области филма, телевизијских емисија и 

филмских трејлера на различите теме; услуге 

пружања вести о актуелним догађајима и 

информацијама из области забаве у вези са 

такмичењима, видео, аудио и прозним 

презентацијама и публикацијама а све у области 

забаве; услуге пружања онлајн прегледа 

телевизијских емисија и филмова; услуге пружања 

онлајн видео записа који се не могу преузети; услуге 

пружања информација о забави, филмовима и 

телевизијским емисијама путем друштвених мрежа; 

услуге пружања телевизијских емисија и других 

аудиовизуелних дела које се не могу преузети путем 

услуге видео-на-захтев; услуге телевизијске забаве; 

услуге телевизијске забаве, наиме, услуге текућих 

телевизијских програма који садрже поп културу, 

телевизијске емисије, филмове и приче о славним 

личностима на различите теме; услуге аудио и видео 

снимања; услуге објављивања дигиталног аудио, 

видео и мултимедијалног садржаја; услуге унапред 

снимљених музичких и аудио програма који се не 

могу преузети са интернета са садржајем 

измишљених и стварних прича  на различите теме; 

услуге забаве, наиме, визуелна и аудио извођења 

уживо, музички, естрадни, информативни, драмски и 

хумористички програми; услуге оцене и рецензије 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 

48 ЗИС / RS / IPO 

 

садржаја забавног програма; услуге пружања 

информација о забави; услуге пружања онлајн вести, 

информација и коментара у области забаве; услуге 

онлајн часописа, наиме, блогови који садрдже 

информације о забави; услуге организовања 

такмичења; услуге наградних игара; услуге 

домаћинства онлајн наградних игара и такмичења за 

друге; услуге издавања књига, часописа, 

периодичних публикација, књижевних дела, 

визуелних радова, аудио радова и аудиовизуелних 

радова; услуге музичке продукције; услуге музичког 

издаваштва; услуге забаве, наиме, профилисање 

музичара, уметника и музичких група путем видео 

клипова који се не могу преузети; услуге пружања 

интерактивних ресурса који се не могу преузети за 

претраживање, одабир, управљање и гледање 

аудиовизуелних садржаја у форми аудио, видео и 

мултимедијалних снимака; услуге пружања онлајн 

билтена из области телевизије, филмова и видео 

записа путем е-поште; услуге превођења и тумачења; 

услуге пружања онлајн електронских публикација 

које се не могу преузети; услуге објављивања 

текстова изузев рекламних текстова; услуге писања 

текстова, изузев рекламних текстова; услуге 

изнајмљивања аудио опореме; услуге биоскопске 

презентације; услуге приређивања и вођења 

концерата; услуге забаве, разоноде; услуге 

изнајмљивања опреме за игре; услуге приређивања и 

вођења игара; пружање караоке услуга; услуге 

изнајмљивања филмских пројектора и прибора; 

услуге филмских студија; услуге музичких 

композиција; услуге организовања шоу програма 

(услуге импресарија); услуге продукције радио 

програма; услуге продукције подкаста; услуге 

продукције видео подкаста; услуге пружања забаве 

путем подкаста и радио програма; услуге пружања 

забаве путем веб странице; услуге пружања забаве 

путем апликације за преузимање; услуге 

изнајмљивања аудио, видео и мултимедијалних 

снимака; услуге титловања; услуге позоришне 

продукције; услуге организације такмичења 

(образовног или забавног карактера); услуге 

организовања изложби у културне или образовне 

сврхе; услуге студија за снимање; услуге монтаже 

видео трака; услуге видео снимања; услуге 

информација у образовању; наставне, образовне 

услуге, услуге давања инструкција; услуге забаве, 

наиме, продукција и дистрибуција телевизијских 

програма и других аудиовизуелних дела која садрже 

коментаре, приче, вести, интервјуе, телевизијске 

емисије, филмове, музику и поп културу; услуге 

забаве, наиме, визуелни и аудио перформанси, 

музички, естрадни, информативни, драмски и 

хумористички који се изводе уживо; услуге филмске 

продукције, изузев рекламних филмова; услуге 

продукције радио и телевизијског програма; услуге 

производње и изнајмљивања аудиовизуелних 

снимака, нарочито филмова, телевизијских програма, 

видео записа, музичких спотова и музике у 

областима вести, забаве, спорта, хумора, драме, 

музике и музичких спотова; услуге пружања 

електронских публикација које се не могу преузети, 

наиме, књига, часописа, новина, периодичних 

публикација, билтена, часописа, приручника и видео 

снимака различите тематике, наиме, у вези са 

позориштем, филмовима, телевизијским емисијама, 

спортом, упутствима у спорту, рекреативним 

активностима, слободним активностима, турнирима, 

уметношћу, плесом, мјузиклима, уметничким 

изложбама, научним изложбама, забавним 

изложбама, спортским клубовима, хоби клубовима, 

друштвеним клубовима, радиом, комедијом, 

такмичењима, играма, играњем игрица, 

фестивалима, музејима, парковима, културним 

догађајима, концертима, издаваштвом, анимацијом, 

актуелним догађајима, модним ревијама, историјом, 

језиком, слободном уметношћу, математиком, 

пословањем, науком, технологијом, хобијима, 

културом, спортом, уметностима, психологијом и 

филозофијом; услуге продукције шоу програма.  
 

(210) Ж- 2022-1405 (220) 04.08.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 

North, Seattle, Washington 98109, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

AMAZON FREEVEE 

(511) 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални медији за снимање; опрема за 

обраду података, рачунарски софтвер; рачунарски 

софтвер за приступање, обележавање, прегледање, 

прикупљање, проналажење, манипулисање, 

организовање, изнајмљивање и складиштење аудио 

датотека, података, видео записа, игара и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

приступ дигиталном медијском садржају заснованом 

на претплати; рачунарски софтвер за употребу у 

уређивању, издвајању, кодирању, декодирању, 

складиштењу и организовању података, слика, 

аудио, видео и мултимедијалних датотека; 

рачунарски софтвер за креирање и пружање 

корисничког приступа претраживим базама података 

информација и датотека са подацима; софтвер за 

претраживање; рачунарски софтвер за приступ 

онлајн информацијама; рачунарски софтвер за 

употребу у дистрибуцији реклама за друге; 
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рачунарски софтвер за изнајмљивање и куповину 

филмова, тв емисија, видео записа, музике и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

кориштење у размени информација о производима, 

услугама и пословима; рачунарски софтвер за 

електронско складиштење података; рачунарски 

софтвер за препознавање слике и говора; рачунарски 

софтвер за кућну аутоматизацију; софтвер за 

интернет претраживање; мобилне апликације за 

преузимање које омогућавају корисницима да 

приступе, обележе, претражују, прикупљају, 

проналазе, манипулишу, организују, изнајмљују и 

чувају музику, аудио, видео, игре, аудиовизуелне, 

мултимедијалне датотеке; рачунарски софтвер за 

прикупљање, организовање, модификовање, 

обележавање књига и складиштење података и 

информација; рачунарски софтвер за онлајн 

куповину; рачунарски софтвер за управљање 

информацијама; рачунарски програми за приступ, 

прегледање и претраживање онлајн база података; 

софтвер за оперативни систем рачунара; рачунарски 

софтвер за конфигурисање, управљање и контролу 

уређаја, рачунара, рачунарских периферних уређаја и 

аудио и видео плејера; рачунарски софтвер за 

креирање претраживих база података информација; 

софтвер за рачунарске игре; рачунарски софтвер који 

генерише прилагођене препоруке засноване на 

корисничким преференцијама; рачунарски софтвер 

за пружање корисничких информација са 

рецензијама и препорукама у вези са забавним 

садржајем; софтвер који се може преузети и снимати 

за омогућавање комуникације и интеракције између 

телефона, мобилних уређаја, телевизора, конзола за 

видео игре, мултимедијални плејери, рачунара, 

дигиталних медијских чворишта, уређаја за интернет 

ствари (иот) и аудиовизуелних уређаја; софтвер који 

се може преузети и снимати за стриминг аудио, 

видео, сликовних, мултимедијалних и података на 

различите мрежне уређаје, наиме, персоналне 

рачунаре, лаптопове, таблет рачунаре, мобилне 

телефоне, личне дигиталне помоћне уређаје (пдас), 

уређаје за интернет ствари (иот), конзоле за видео 

игре, мултимедијални плејери и аудиовизуелни 

уређаји; софтвер за преузимање и снимање за пренос 

и приказ слике и звука; софтвер за преузимање и 

снимање који омогућава гледаоцу аудиовизуелних и 

мултимедијалних забавних програма да приступи 

интерактивној забави; софтвер за бежичну 

комуникацију који се може преузети и снимати; 

софтвер за бежичну комуникацију који се може 

преузети или снимати за пренос гласа, звука, видеа и 

података; подкасти и вебкасти који се могу преузети 

са вестима и коментарима из области филмова, 

телевизијских програма, музике, аудио радова, 

књига, позоришта, књижевних дела, спортских 

догађаја, рекреативних активности, слободних 

активности, турнира, уметности, плеса, мјузикла, 

изложби, спортских инструкција, клубова, радија, 

комедија, драма, такмичења, игара, игрица, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимација, актуелних 

догађаја и моде; аудиовизуелни снимци са забавним 

програмима; музичке датотеке које се могу преузети; 

аудио-визуелни и мултимедијални садржај који се 

може преузети са измишљеним и стварним причама 

о разним темама; покретне слике и телевизијске 

емисије које се могу преузети са измишљеним и 

стварним причама о разним темама, и аудио и видео 

снимци који садрже измишљене и стварне приче о 

разним темама; дигитални медији, наиме, унапред 

снимљени дигитални видео дискови, дигитални 

вишенаменски дискови и дигитални видео плејери; 

аудио и видео снимци који се могу преузети, двд и 

дигитални дискови високе дефиниције који садрже 

измишљене и стварне приче о разним темама; аудио 

датотеке  које се могу преузети, мултимедијалне 

датотеке, датотеке са подацима, писани документи, 

аудио материјал, видео материјал са измишљеним и 

стварним садржајем о разним темама; електронске 

књиге, магазини, периодичне публикације, билтени, 

новине, часописи и друге публикације које се могу 

преузети; анимирани цртани филмови; грамофонске 

плоче, дискови за снимање звука; траке за снимање 

звука; тонски носачи звука; видео касете; кертриџи 

за видео игре; видео касете; дигитални 

мултимедијални уређаји; сет-топ боксеви; преносиви 

и ручни електронски уређаји за складиштење, 

манипулацију, снимање и преглед слика, аудио, 

видео и података, и њихови електронски и 

механички делови и опрема; рачунари, таблет 

рачунари, аудио и видео плејери, електронски лични 

организатори, лични дигитални помоћни уређаји и 

уређаји за глобално позиционирање и њихови 

електронски и механички делови и опрема; 

рачунарски периферни уређаји; рачунарске 

компоненте; монитори, дисплеји, жице, каблови, 

штампачи, диск драјвери, адаптери, адаптерске 

картице, конектори за каблове, утични конектори, 

конектори за електричну енергију, прикључне 

станице и драјвери; пуњачи батерија; екстерне 

батерије; меморијске картице и читачи меморијских 

картица; слушалице за главу и слушалице за уши; 

звучници, микрофони и слушалице са микрофоном; 

кућишта, поклопци и постоља за преносиве и ручне 

електронске уређаје и рачунаре; даљински 

управљачи за преносиве и ручне електронске уређаје 

и рачунаре; даљински управљачи за телевизоре и 

уређаје за стриминг дигиталних медија; рачунарски 

хардвер; рачунарски чипови; батерије; ручни уређаји 

за контролу дигиталних мултимедијалних уређаја, 

звучника, појачала, стерео система и система за 

забаву; магнетно кодиране поклон картице; аудио 
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звучници; аудио компоненте и додатна опрема; 

телефони; мобилни телефони; аудио појачала и 

пријемници; апарати и инструменти за звучне ефекте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски генератори тонова за употребу са 

музичким инструментима; електронске компоненте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски уређаји за праћење здравља и фитнеса; 

аудио електроника; аудио звучници, телефонски 

апарати и компјутери за употребу у моторним 

возилима; апарати за снимање и препознавање гласа; 

апарати за мрежну комуникацију; опрема и 

инструменти електронске комуникације; камере; 

камкордери; кинематографске камере; футроле посебно 

израђене за фотографске апарате и инструменте; 

апарати за центрирање за фотографске фолије; цлосе-

уп сочива; пројектни екрани; пројектори; стерео 

системи, системи кућног биоскопа и системи за кућну 

забаву; информационе технологије и аудиовизуелна 

опрема; апарати за интерну комуникацију; паметни 

телефони; преносиви телефони; телефонски апарати; 

видео телефони; рачунарска меморија, уређаји; 

микропроцесори; модеми; 3д наочаре; траке, 

наруквице, каишеви и копче за преносиве и ручне 

дигиталне електронске уређаје за снимање, 

организовање, манипулацију и преглед података, 

аудио, сликовних и видео датотека; торбе и футроле 

прилагођене или обликоване да садрже дигиталне 

музичке и/или видео плејере, ручне рачунаре, личне 

дигиталне помоћне уређаје, електронске организаторе и 

електронске бележнице; приручници за употребу у 

електронски читљивом, машински читљивом или 

рачунарски читљивом облику за употребу са, и продају 

као целина са горе поменутом робом.  

38  услуге телекомуникације; електронске 

комуникационе услуге, наиме, пренос информација 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса података, аудио, видео и 

аудио/видео датотека; бежичне широкопојасне 

комуникационе услуге; услуге емитовања; услуге 

видео комуникације, наиме, емитовање, стриминг и 

пренос видео записа, слика, музичког звука, 

мултимедије преко интернета или друге 

комуникационе мреже; услуге стриминг података; 

консултантске и саветодавне услуге у вези с 

телекомуникационим услугама; рачунарске услуге, 

наиме пружање приступа за више корисничка 

рачунарским мрежама за електронски пренос 

различитих података, комуникација, докумената и 

личних и професионалних информација; услуге 

пружања приступа интерактивној рачунарској бази 

података која садржи адресар који се аутоматски 

ажурира, лични планер, подсетник за датуме, планер 

путовања, и везе за бивше студенте и професионалне 

групе, путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

услуга веб странице која корисницима рачунара даје 

могућност да шаљу, складиште, примају, преузимају, 

стримују, емитују, приказују, форматирају, преносе и 

деле садржај, визуелне радове, аудио дела, 

аудиовизуелна дела, књижевна дела, фотографије, 

видео записе, податке, датотеке, документе, слике и 

друге електронске радове; услуге пружања онлајн 

везе до актуелних догађаја и референтног материјала 

који се односи на филмове, покретне слике, 

документарни филмови, филмови, телевизијски 

програми, графике, анимације и мултимедијалне 

презентације, видео и двд и друга аудиовизуелна 

дела; услуге преноса подкаста; услуге преноса видеа 

на захтев; услуге преноса телевизије путем интернет 

протокола (иптв); услуге електронског преноса аудио 

и видео датотека које се емитују и преузимају преко 

рачунара и других комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса и стриминга дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података, 

слика, филмова, телевизијских програма, аудио и 

аудиовизуелних програма и других дигиталних 

медијских садржаја и информација посредством 

телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; услуге 

стриминга аудио, видео и аудиовизуелног материјала 

на интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; услуге стриминга 

података; услуге стриминга музике, филмова, 

филмског садржаја, тв емисија и игара на интернету; 

услуге аудио и видео емитовања; услуге емитовања 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања на основу 

претплате преко интернета; услуге емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационог приступа 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, који се 

пружају путем услуге видео на захтев; услуге 

интернет емитовања; услуге интернет радио 

емитовања; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос вебкаста; услуге преноса дигиталних 

датотека; услуге преноса дигиталног садржаја преко 

рачунарских мрежа, интернета, дсл-а, кабловске 

мреже, дигиталног преузимања, дигиталног 

стриминга, видеа на захтев, блиског видеа на захтев, 

тв-а, некодираног радијског и телевизијског 

емитовања доступног преко одговарајућих 

пријемника, услуга плаћене телевизије за гледање 

појединачних догађаја преко приватне телевизијске 

емисије, сателита, кабла, телефона или мобилног 

телефона; услуге електронског преноса дигиталних 

фото датотека међу корисницима интернета; услуге 

пружања приступа онлајн именицима, базама 

података, веб страницама, блоговима, музици, видео 

програмима и референтним материјалима; услуге 
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преноса вести; услуге доставе порука електронским 

преносом; услуге лектронског преноса поште и 

порука; услуге подкаста; услуге пружање онлајн соба 

за ћаскање за друштвено умрежавање; услуге 

пружање онлајн форума за пренос порука међу 

корисницима рачунара и пренос фотографија, видео 

записа, података, слика и звука; телекомуникационе 

услуге, наиме, пружање онлајн електронских 

огласних табли за пренос порука међу корисницима 

рачунара у вези са забавом; пружање услуга 

телекомуникационог повезивања за пренос слика, 

аудио, визуелних, аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја између мобилних 

телефона, паметних телефона, преносивих 

електронских уређаја, преносивих дигиталних 

уређаја, таблета или рачунара; услуге преноса 

телевизијских и филмских водича; услуге 

комуникације између рачунара; услуге обезбеђивања 

времена приступа мултимедијалним материјалима на 

интернету; услуге телекомуникационих веза са 

рачунарским базама података; услуге преноса 

података аудио-визуелним апаратима које 

контролишу уређаји за обраду података или 

рачунари; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге изнајмљивања времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге онлајн 

преноса честитки; услуге изнајмљивања апарата за 

слање порука; услуге изнајмљивања модема; услуге 

изнајмљивања телекомуникационе опреме.  

41  услуге образовања; услуге пружања обуке; услуге 

забаве; услуге спортских и културних активности; 

услуге забаве, наиме, пружање аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање аудио, 

видео и мултимедијалних садржаја у облику аудио, 

видео и мултимедијалних снимака који се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање 

привременог коришћења аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; компјутеризована услуга претраживања 

и наручивања са интернета која садржи аудио, видео 

и мултимедијалне датотеке и друге аудиовизуелне 

радове у облику дигиталног забавног садржаја који 

се не може преузети; услуге израде и развоја 

концепата за забавне и образовне програме; услуге 

забаве и образовања, наиме, отпремање, преузимање, 

снимање, објављивање, приказивање, уређивање, 

репродукција, стримовање, гледање, преглед, 

приказивање, означавање, блоговање, дељење, 

манипулација, дистрибуција, објављивање, 

репродукција или на други начин пружање 

електронских медија, мултимедијалних садржаја, 

видео записа, филмова, слика, текста, фотографија, 

игрица, садржаја добијених од стране корисника, 

аудио садржаја и информација путем интернета или 

других рачунарских и комуникационих мрежа; 

услуге пружања базе података за забаву на мрежи 

која се може претраживати и која садржи онлајн 

музику која се не може преузети, филмове, 

телевизијске емисије, мултимедијалне презентације у 

области забаве, аудио датотеке с музиком, стрипове 

и публикације које се односе на забаву; услуге 

пружања портала за видео размену у сврху забаве и 

образовања, услуге забаве, са електронским 

медијима, мултимедијалним садржајем, видео 

записима, филмовима, сликама, текстом, 

фотографијама, корисничким садржајем, аудио 

садржајем и сродним информацијама путем 

рачунарских и комуникационих мрежа; услуге 

пружања видео-на-захтев веб странице која садржи 

филмове који се не могу преузети; услуге пружања 

веб странице са видео записима који се не могу 

преузети из области филма, телевизијских емисија и 

филмских трејлера на различите теме; услуге 

пружања вести о актуелним догађајима и 

информацијама из области забаве у вези са 

такмичењима, видео, аудио и прозним 

презентацијама и публикацијама а све у области 

забаве; услуге пружања онлајн прегледа 

телевизијских емисија и филмова; услуге пружања 

онлајн видео записа који се не могу преузети; услуге 

пружања информација о забави, филмовима и 

телевизијским емисијама путем друштвених мрежа; 

услуге пружања телевизијских емисија и других 

аудиовизуелних дела које се не могу преузети путем 

услуге видео-на-захтев; услуге телевизијске забаве; 

услуге телевизијске забаве, наиме, услуге текућих 

телевизијских програма који садрже поп културу, 

телевизијске емисије, филмове и приче о славним 

личностима на различите теме; услуге аудио и видео 

снимања; услуге објављивања дигиталног аудио, 

видео и мултимедијалног садржаја; услуге унапред 

снимљених музичких и аудио програма који се не 

могу преузети са интернета са садржајем 

измишљених и стварних прича  на различите теме; 

услуге забаве, наиме, визуелна и аудио извођења 

уживо, музички, естрадни, информативни, драмски и 

хумористички програми; услуге оцене и рецензије 

садржаја забавног програма; услуге пружања 

информација о забави; услуге пружања онлајн вести, 

информација и коментара у области забаве; услуге 

онлајн часописа, наиме, блогови који садрдже 

информације о забави; услуге организовања 

такмичења; услуге наградних игара; услуге 

домаћинства онлајн наградних игара и такмичења за 

друге; услуге издавања књига, часописа, 

периодичних публикација, књижевних дела, 

визуелних радова, аудио радова и аудиовизуелних 

радова; услуге музичке продукције; услуге музичког 

издаваштва; услуге забаве, наиме, профилисање 

музичара, уметника и музичких група путем видео 

клипова који се не могу преузети; услуге пружања 
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интерактивних ресурса који се не могу преузети за 

претраживање, одабир, управљање и гледање 

аудиовизуелних садржаја у форми аудио, видео и 

мултимедијалних снимака; услуге пружања онлајн 

билтена из области телевизије, филмова и видео 

записа путем е-поште; услуге превођења и тумачења; 

услуге пружања онлајн електронских публикација 

које се не могу преузети; услуге објављивања 

текстова изузев рекламних текстова; услуге писања 

текстова, изузев рекламних текстова; услуге 

изнајмљивања аудио опореме; услуге биоскопске 

презентације; услуге приређивања и вођења 

концерата; услуге забаве, разоноде; услуге 

изнајмљивања опреме за игре; услуге приређивања и 

вођења игара; пружање караоке услуга; услуге 

изнајмљивања филмских пројектора и прибора; 

услуге филмских студија; услуге музичких 

композиција; услуге организовања шоу програма 

(услуге импресарија); услуге продукције радио 

програма; услуге продукције подкаста; услуге 

продукције видео подкаста; услуге пружања забаве 

путем подкаста и радио програма; услуге пружања 

забаве путем веб странице; услуге пружања забаве 

путем апликације за преузимање; услуге 

изнајмљивања аудио, видео и мултимедијалних 

снимака; услуге титловања; услуге позоришне 

продукције; услуге организације такмичења 

(образовног или забавног карактера); услуге 

организовања изложби у културне или образовне 

сврхе; услуге студија за снимање; услуге монтаже 

видео трака; услуге видео снимања; услуге 

информација у образовању; наставне, образовне 

услуге, услуге давања инструкција; услуге забаве, 

наиме, продукција и дистрибуција телевизијских 

програма и других аудиовизуелних дела која садрже 

коментаре, приче, вести, интервјуе, телевизијске 

емисије, филмове, музику и поп културу; услуге 

забаве, наиме, визуелни и аудио перформанси, 

музички, естрадни, информативни, драмски и 

хумористички који се изводе уживо; услуге филмске 

продукције, изузев рекламних филмова; услуге 

продукције радио и телевизијског програма; услуге 

производње и изнајмљивања аудиовизуелних 

снимака, нарочито филмова, телевизијских програма, 

видео записа, музичких спотова и музике у 

областима вести, забаве, спорта, хумора, драме, 

музике и музичких спотова; услуге пружања 

електронских публикација које се не могу преузети, 

наиме, књига, часописа, новина, периодичних 

публикација, билтена, часописа, приручника и видео 

снимака различите тематике, наиме, у вези са 

позориштем, филмовима, телевизијским емисијама, 

спортом, упутствима у спорту, рекреативним 

активностима, слободним активностима, турнирима, 

уметношћу, плесом, мјузиклима, уметничким 

изложбама, научним изложбама, забавним 

изложбама, спортским клубовима, хоби клубовима, 

друштвеним клубовима, радиом, комедијом, 

такмичењима, играма, играњем игрица, 

фестивалима, музејима, парковима, културним 

догађајима, концертима, издаваштвом, анимацијом, 

актуелним догађајима, модним ревијама, историјом, 

језиком, слободном уметношћу, математиком, 

пословањем, науком, технологијом, хобијима, 

културом, спортом, уметностима, психологијом и 

филозофијом; услуге продукције шоу програма.  
 

(210) Ж- 2022-1473 (220) 17.08.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD., NO. 

1166 MINGGUANG NORTH ROAD, JIANGSHAN 

TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, 

315191, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 11  апарати и инсталације за осветљавање; 

клима уређаји; инсталације за климатизацију; 

вентилатори [за климатизацију]; апарат за 

пречишћавање гаса; филтери за климатизацију; 

апарати и инсталације за кување; фрижидери; 

фенови за косу; грејачи воде; апарати за парење лица 

[сауне]; инсталације за пречишћавање воде; 

радијатори, електрични; електрични фенови, за 

личну употребу; апарати и инсталације за сушење; 

еркондишни за возила; стерилизатори ваздуха.  
 

(210) Ж- 2022-1488 (220) 10.08.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.18; 03.04.24; 03.04.26; 25.01.05; 25.01.19; 

25.07.01; 25.07.03; 25.07.04; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 31  храна за прасиће.  
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(210) Ж- 2022-1527 (220) 22.08.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,  

22310, Шимановци, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.15; 08.01.22; 09.01.11; 11.01.02; 11.03.04; 

11.03.05; 11.03.14; 25.01.01; 26.04.06; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 16  штампане ствари; промотивне штампане 

ствари; пластични материјал за паковање; амбалаже; 

све наведено за колаче и торте, као и за смеше за 

припрему колача и торти.  

30  колачи и торте, смеше за припрему колача и 

торти.  

35  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге велепродаје и малопродаје, увоза и 

извоза; све наведено за колаче и торте, као и за 

смеше за припрему колача и торти.  
 

(210) Ж- 2022-1537 (220) 22.08.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ALEKSANDAR BRAČER PREDUZETNIK 

PROIZVODNJA OBUĆE BRATSCHER SHOES 

NOVI SAD, Браће Рибникар 25а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Бојан Мирковић, адвокат, Стражиловска 4/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

 

(511) 18  кожа; имитација коже; животињске коже; 

пртљажне торбе; торбе за ношење; кишобрани; 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви; сарачка 

опрема; седларска опрема; огрлице; повоци; одећа за 

животиње.  

25  одећа; обућа; покривала за главу; делови одеће; 

делови обуће; делови покривала за главу.   
 

(210) Ж- 2022-1672 (220) 09.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ХАСЕНЕ , Хилма Рожајца 4, 36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) 16  папир, постери, огласни панои од папира 

или картона, спајалице, албуми, бележнице, нотеси, 

слике, штампани материјал, подупирачи за књиге, 

фасцикле за списе, таблице за писање, писаљке за 

таблице, оловке, новине, периодичне публикације, 

атласи, улазнице, блокови за цртање, блокови 

(канцеларијски материјал), памфлети, жигови 

(печати), штамбиљи, свеске, бележнице, лењири, 

угаоници, карте, материјал за обуку, листови папира, 

картон, тубе од картона, каталози, књиге са песмама 

и нотама, кошуљице за списе, омоти за папир, 

фасцикле (канцеларијски материјал), књиге, конусне 

папирне кесе, омоти (канцеларијски материјал), 

корице (канцеларијски материјал), папирне кутије за 

крем, цртежи који се копирају на подлогу, табле за 

цртање, материјали за цртање, инструменти за 

цртање, коверте, папир за увијање, папир за 

паковање, кутије за оловке, фотографије (штампане), 

комплети за цртање, фигурине (статуете) направљене 

од смесе са папиром, формулари (штампани), 

канцеларијски материјал (изузев намештаја), оловке 

од дрвеног угља, географске мапе, глобуси, цртежи, 

скице, штампани роковници, дописнице, 

разгледнице, штампане ствари, штампарски 

комплети, покретни, штампане публикације, 

приручници, папир за писање, оловке за цртање, 

столњаци од папира, књижице, светлећи папир, 

каширани папир, марамице од папира, прекривачи 

столова од папира, школске табле, спајалице, 

канцеларијски материјал, пастелнe бојице, кутије са 

бојама (производи се користе у школама), планови, 
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пројекти, фасцикле, наливпера, лењири за цртање, 

књиговезачке корице, налив пера и хемијске оловке 

(канцеларијски прибор), магазини (периодични), 

папирне траке, врећице (коверте, кесе) од папира или 

пластике, за паковање, школска опрема (свеске и 

прибор за писање), маркери за књиге, честитке, 

разгледнице, подметачи за сто од папира, поштанске 

маркe, фолије, слајдови (канцеларијски материјал), 

лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству, 

лепљиве врпце за папир или употребу у домаћинству, 

алманаси, календари, сликарске четкице, самолепљиве 

траке за папир или употребу у домаћинству, гумице 

(еластичне траке) за канцеларије, портикле од папира, 

папир од пулпе, дрвене масе, кутије од картона или 

хартије, постоља за пера и оловке, омотачи за флаше од 

папира, подметачи за чаше од папира, пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање, 

заставе (од папира), табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање, лепак за канцеларијску или кућну употребу, 

лепкови за канцеларијску или употребу у домаћинству, 

стоне салвете од папира, подметачи од папира, 

угаоници за цртање, држачи за оловке, аташе мапе, 

несесери са прибором за писање, плакати од папира 

или картона, убруси од папира, убруси за лице од 

папира, налепнице, које нису од текстила, вискозни 

папир за умотавање, украсни папир, натписи од папира 

или картона, налепнице (канцеларијски прибор), 

стрипови, папир за копирање, музичке честитке, 

разгледнице, билтени, воштани папир, брисачи за табле 

за писање, папирне посуде, колекционарске сличице за 

размену, које нису за играње, маркери, леци, флајери, 

папирни и картонски материјали за паковање (пуњење, 

облагање), ваучери.   

25  капе; чарапе и плете на трикотажа; чизме; 

мараме; шалови; шалови мараме; мале капе за главу; 

кабанице; качкети; шалови; одећа; шешири; пиџаме; 

бадемантили; бандана мараме; костими за 

маскембал; мајице; џепне марамице; пончо; одећа.  

41  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

организовање такмичења (образовних или забавних); 

забава посредством радија; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; извођење представа уживо; 

организовање спортских такмичења; практична 

настава (обука путем демонстрације); припрема и 

вођење радионица (обука); електронско издаваштво; 

услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже; 

писање текстова.   
 

(210) Ж- 2022-1688 (220) 14.09.2022. 

(551) Колективни жиг (442) 28.02.2023. 

(731) Удружење угоститељских и туристичких 

посленика Ниш, Косовке Девојке 6а, 18000 Ниш, RS 

 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 25.01.25; 26.03.04; 26.03.05; 26.03.23; 

27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава,црвена, бела  

(511) 29  албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; аранжмани од 

обрађеног воћа; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бубрежни лој за исхрану; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; виршле; воће 

конзервисано у алкохолу; воће у конзерви; воће, 

конзервисано; воће, кувано; воће, прерађено; воћна 

пулпа; воћни чипс; говеђа супа; говеђа супа, бујон: 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

дезертни крем на бази бобичастог воћа; дехидрисано 

месо; дехидрисано поврће; дивљач, која није жива; 

ђумбир, конзервисани; ђумбиров џем; желатин; желе 

за исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; залеђено воће; замене за млеко; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињени 

ораси; зачињено коштуњаво воће; јаја у праху; јаја; 

јести ве масти; јестиво цвеће, сушено; јетра; јетрена 

паштета; јогурт; какао путер за исхрану; кандирана 

патка; кандирани ораси; кварк; кефир; кисели 

ђумбир; кисели краставац; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице крвавице; кобасице; компот 

од бруснице; компоти; кондензовано млеко; 

конзервисан бели лук; конзервисан пасуљ; 

конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана 

паприка; конзервисана риба; конзервисана соја, за 

исхрану; конзервисане печурке; конзервисано месо; 

конзервисано поврће; конзервисано сочиво; 

концентрати за бујон; концентрати за говеђу супу; 

концентрати на бази воћа за кување; концентрати на 

бази поврћа за кување; кора од воћа; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; кристализовано воће; 

крокети; кувано поврће; кукуруз шећерац, прерађен; 

кумис; лецитин за кулинарске намене; лешници, 

припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лиофилизовано месо; лиофилизовано 

поврће; листићи од кромпира- лук, конзервисан; 

маргарин; масне супстанце за производњу јестиве 

масти; мермелада; месни екстракти; месо у конзерви; 

месо; милк шејк; млеко у праху*; млеко; млечни 

ферменти за кулинарске намене; мусеви од поврћа; 
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мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намази од воћног 

желеа; намирнице на бази рибе; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични хрскави кромпир; 

нискокалорични чипс од кромпира; омлети; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од кромпира; 

пектин за кулинарске намене; пире од јабука; 

пиринчано млеко; пљескавице од соје; поврће у 

конзерви; поврће, прерађено; полен припремљен као 

храна; препарати за прављење бујона; препарати за 

супу од поврћа; прерађен орах; пресована воћна 

паста; припремљени оброци на бази поврћа за малу 

децу; производи од млека; протеинско млеко; 

прстенови од лука [поховани лук]; путер крем; 

путер; рендани пржени кромпир; риба у конзерви; 

риба, која није жива; рибани кисели купус; рибљи 

мусеви; рибљи филети; ролнице од купуса пуњене 

месом; салате од воћа; салате од поврћа; састојци за 

припремање супе; свеж сир; свињетина; свињска 

маст; семенке, припремљене*; сир; сириште, сирило; 

сланина; смеше које садрже маст за кришке хлеба; 

смрзнуто воће; сојино млеко; сок од парадајза за 

кување; сокови од поврћа за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; супе од 

бобичастог воћа; супе; сурутка; сухомеснати 

производи; сушено поврће; уља за исхрану; усољена 

риба; усољено месо; уштипци од свежег сира; 

уштипци, крофне од кромпира; ферментисано млеко; 

ферментисано печено млеко; црева за кобасице, 

природна или вештачка; чипс од кромпира; кисели 

купус; џемови; шунка.  

30  алва; арома ваниле за кулинарске намене; 

ароматизовани желе у кристалима за израду желе 

слаткиша; ароме, које нису етарска уља; 

безглутенски хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; 

бикарбона сода за кување; биљни чајеви*; брашно од 

боба; брашно од кромпира*; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно*; везивни агенси за 

сладолед; векна са месом; векне хлеба; 

високопротеинске плочице од житарица; воћне 

посластице; воћни желе [слаткиши]; воћни преливи 

[сосови]; глазуре за колаче; глазуре за шунку; 

глукоза за кулинарску намену; глутен припремљен 

као храна; глутенски додаци за кулинарске намене; 

готова јела на бази резанаца за малу децу; готови 

оброци од резанаца; гриз; грицкалице на бази жита 

ри ца; дехидрисана јела чији је главни састојак 

тестенина; додаци за згушњавање хране за кување; 

енглески крем; есенције за исхрану, изузев етарских 

есенција и етарских уља; замене за какао; замене за 

кафу; замене за чај; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; јечмено брашно; какао напици са млеком; 

карамеле [слаткиши]; каранфилић [зачин]; квасац; 

квасац за варење пива; кечап [сос]; киш; кнедле на 

бази брашна; кокице; колачићи од ђумбира; комбуха; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; 

кристализовани камени шећер*; кристализовани 

лимунов сок [зачин]; кроасани; кроасани са 

чоколадом; крутони; кукуруз, млевени; кукуруз, 

пржени; кукурузне пахуљице; кукурузни гриз; 

кукуруз но брашно; кукуруз но брашно, крупно; 

кухињска со; ланено семе за кулинарску употребу 

[зачин]; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; ледени чај; лиофилизована јела чији је 

главни састојак тестенина; мајонез; макарони; 

макарунси; малтоза; маринаде; марципан; материјали 

за везивање кобасица; матични млеч*; мед; меласа за 

исхрану; ментол бомбоне за освежавање даха; 

ментол за посластице; млевени ђумбир; млевени 

јечам; млевени кукуруз; млевени овас; млечни 

карамел крем; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камили це; напици од чаја; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; орашчићи; палачинке; палачинке на 

бази кромпира; паста од ђумбира [зачин]; пастиле 

[бомбоне]; пеци ва; пециво од лиснатог теста 

напуњено чоколадом; пивско сирће; пикантне 

палачинке; пиринач; пите; пите од меса; пића на бази 

кафе; пића на бази чоколаде; пића од кафе са 

млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; плочице 

од жита ри ца; посластице од кикирикија; пралине; 

прашак за колаче; прашак за пециво; прашак за 

прављење сладоледа; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; препарати за учвршћивање 

мућене павлаке, шлага; препарати од жита ри ца; 

прерађено бундевино семе [зачини]; прерађено семе 

за употребу као зачин; прерађено семе конопље 

[зачини]; пржени кукуруз; природни заслађивачи; 

прополис; прополис [пчелињи производ]*; пудинг; 

пшеничне клице за људску исхрану; пшенично 

брашно; резанци; релиш [додатак јелу]; семе лана за 

кулинарску употребу [зачин]; сендвич са виршлама; 

сендвичи; сендвичи са сиром [чизбургери]; сенф; 

сирће; ситни колачи; скроб за јело; слад за људску 

исхрану; сладни екстракти за храну; сладолед; 

сладолед на штапићу; сладоледи; слаткиши; 

слаткиши од бадема; слаткиши од шећера; слаткиши 

у облику муса; смесе за пикантне палачинке; смесе 

за тесто; смрзнути јогурт [посластичарски]; со да 

бикарбона за кување; сојино брашно; сорбеи 

[ледени]; сос од бруснице [зачин]; сос од јабука 

[зачин]; сосови [додаци храни]; сосови за месо 

[умаци]; сосови за тестенине; спелта, прерађена; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 
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глазуре; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово семе 

[зачин]; сутлијаш; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тартар крем за кување; тесто за колаче; тесто за 

слатка пецива; тесто, полупрерађен производ; 

тортиље; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; 

хељда, прерађена; хлеб*; хлебне мрвице; храна на 

бази овса; чај; чајни напици са млеком; чипс 

[производ од житарица]; чипс од кромпира преливен 

чоколадом; чоколада; чоколадице пуњене ликером; 

чоколадни мусеви; чоколадни украси за торте; 

чололадни намази који садрже орашасте плодове; 

шафран [зачин]; шербет [залеђени]; шећер*; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].  

32  seltzer вода; аперитиви, безалкохолни; 

безалкохолна пића; безалкохолна пића од алое вера; 

безалкохолна пића од сушеног воћа; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; воде [пића]; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; газирана вода; 

екстракти хмеља за производњу пива; енергетска 

пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; квас; коктели 

на бази пива; коктели, безалкохолни; лимунаде; 

литијум вода; минерална вода [пиће]; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пиво од ђумбира; пивски 

слад; пића од сурутке; препарати за прављење 

безалкохолних напитака; препарати за прављење 

газиране воде; радлер; сирупи за лимунаде; сирупи 

за пића; сладно пиво; сладовина; смутис [кашасти 

напици од воћа или поврћа]; сода вода; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; сокови од 

поврћа [пића]; стоне воде; суве мешавине на бази 

скроба за припрему напитака; шербети [пића]; шира; 

шира [неферментисана].  

33  алкохолне есенције; алкохолна пића која садрже 

воће; алкохолна пића, изузев пива; алкохолни 

екстракти; аперитиви; битери [горка алкохолна 

пића]; бренди; вино; виски; вод ка; воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована алкохолна пића на бази 

житарица; дестилована пића; дигестиви [ликери и 

жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; крушковача; ликер од аниса; 

ликер од пеперминта; ликери; медовина; напици на 

бази вина; помешана алкохолна пића, која нису на 

бази пива; рум; џин.  
 

(210) Ж- 2022-1690 (220) 14.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Qatar Central Bank, Qatar Central Bank 

building, Behind Qatar National Museum, P.O. Box No. 

1234, Doha, QA 

 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.24; 27.05.01; 28.01.00; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, бордо, црвена, розе  

(511) 36  банкарске услуге; банкарство; анализа 

(финансијска); услуге ликвидационих послова 

[финансијских]; инвестирање капитала; клиринг, 

финансијски; финансијске консултације; услуге у 

вези са дебитним картицама; депозити драгоцености; 

финансијске процене; мењачки послови; факторинг; 

фидуцијарне услуге; финансијске информације; 

финансијски менаџмент; финансијско спонзорство; 

услуге финансирања; инвестирање фондова; 

трансфер средстава (електронски); гаранције; кућно 

банкарство; кредитне позајмице; зајмови 

[финансирање]; банкарске хипотеке; инвестициони 

фондови; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; спонзорство (финансијско); процене; 

консултантске услуге у вези са  осигурањем; 

информације у вези са осигурањем.  
 

(210) Ж- 2022-1704 (220) 20.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ЈП ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР,  

Улица спортова б.б., 31315, Златибор, RS 

(540) 

Gold gondola  

(511) 9  украсни магнети; магнети за фрижидере.  

12  жичаре; жичаре седежнице; вагони и кабине за 

жичаре; т-носачи за скијашке жичаре; кабине за 

инсталиран кабловски транспорт [жичаре].  

16  програми сувенири; програми дешавања као 

сувенири; штампане брошуре; штампани водичи; 

блокови за записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; школска опрема [свеске и 

прибор за писање].  

21  тањири сувенири; шоље; дрвене даске за сецкање 

[прибор]; дрвене даске за сечење; дрвене даске за 

сечење за употребу у кухињи; кухињске даске за 

сецкање; керамичке посуде; оклагије [кућне]; флаше 

[боце]; флаше за воду; флаше за воду које се продају 

празне; флаше за воду од нерђајућег челика за 

вишеструку употребу; флаше за воду од нерђајућег 

челика за вишеструку употребу, празне; расхладне 

боце; стаклене боце; бокали; грнчарија; држачи за 

јеловнике.  

25  мајице.  
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(210) Ж- 2022-1708 (220) 20.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ЈП ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР,  

Улица спортова б.б., 31315, Златибор, RS 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.01.04; 06.03.05; 18.01.25; 26.11.08; 

29.01.02; 29.01.04  

(591) златна; тегет  

(511) 9  украсни магнети; магнети за фрижидере.  

12  жичаре; жичаре седежнице; вагони и кабине за 

жичаре; т-носачи за скијашке жичаре; кабине за 

инсталиран кабловски транспорт [жичаре].  

16  програми сувенири; програми дешавања као 

сувенири; штампане брошуре; штампани водичи; 

блокови за записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; школска опрема [свеске и 

прибор за писање].  

21  тањири сувенири; шоље; дрвене даске за сецкање 

[прибор]; дрвене даске за сечење; дрвене даске за сечење 

за употребу у кухињи; кухињске даске за сецкање; 

керамичке посуде; оклагије [кућне]; флаше [боце]; флаше 

за воду; флаше за воду које се продају празне; флаше за 

воду од нерђајућег челика за вишеструку употребу; флаше 

за воду од нерђајућег челика за вишеструку употребу, 

празне; расхладне боце; стаклене боце; бокали; грнчарија; 

држачи за јеловнике.  

25  мајице.  

39  превоз жичаром; превоз путника успињачом.  

41  омогућавање вожње на жичари у рекреативне 

сврхе.  
 

(210) Ж- 2022-1737 (220) 23.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) The Kantar Group Limited, 6 More London 

Place, Tooley Street, London SE1 2QY, UK 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

KANTAR 

(511) 35  услуге оглашавања, промоције и 

маркетинга; услуге куповине медија; планирање, 

куповина и преговарање у вези са рекламним и 

медијским простором и временом; услуге дигиталног 

и онлајн оглашавања; постављање рекламног 

материјала у медије; саветодавне и консултантске 

услуге у области оглашавања и пословања и 

обезбеђивање оглашавања за друге онлајн путем 

глобалне компјутерске информационе мреже; 

производња рекламног материјала и реклама; 

организовање промотивних кампања и односне 

консултантске услуге; компилација рекламног 

материјала за употребу као веб странице на 

глобалној компјутерској мрежи; услуге у вези са 

публицитетом; услуге односа са јавношц́у; пословне 

услуге и услуге пословног управљања; услуге 

пословне администрације; истраживање медија за 

потребе маркетинга, мерења и анализе и 

консултације у вези са тим; истраживање медија, 

нарочито истраживање утицаја различитих масовних 

медија на мишљења и понашање потрошача, и 

пружање консултантских услуга у вези са 

коришћењем резултата овог истраживања медија; 

истраживање тржишта и анализа тржишта; припрема 

и обезбеђивање извештаја о истраживању тржишта; 

анкетирање тржишта; истраживачке и информативне 

услуге које се односе на пословање, оглашавање и 

маркетинг; прикупљање и компилација пословних и 

комерцијалних информација; пружање 

комерцијалних информација; економска предвиђања; 

услуге статистичке анализе и компилације; услуге 

истраживања јавног мњења; обрада података; 

компилација података у компјутерске базе података; 

управљање базама података; анализа и проучавање 

информација о потрошачким ставовима и понашању 

прикупљених путем истраживања тржишта и 

рекламних студија; услуге које се односе на анализу 

података о трансакцијама потрошача и понашању 

потрошача; пружање информација, савета и 

консултација у вези са напред наведеним; пружање 

напред наведених услуга онлајн из компјутерске базе 

података или са глобалне компјутерске мреже.  
 

(210) Ж- 2022-1757 (220) 27.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Игор Јанић, Нова 206, број 9, Попова бара, 

11211, Београд-Борча, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  
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(511) 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 пиће за животиње; слад.  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.  

33  алкохолна пића изузев пива;жестока алкохолна пића ;  

алкохолни препарати за прављење напитака; вина  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања.  

40  конзервирање пића   
 

(210) Ж- 2022-1762 (220) 27.09.2022. 
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(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24 

(511) 42  научне и технолошке услуге и истраживање 

и дизајн у вези са тим; услуге индустријске анализе, 

индустријског истраживања и индустријског дизајна; 

услуге контроле квалитета и аутентификације; 

услуге дизајна и развоја рачунарског хардвера и 

софтвера; услуге пружаоца апликацијских услуга 

(асп) које садрже софтвер за контролу, интеграцију, 

рад, повезивање и управљање гласовно 

контролисаним информационим уређајима, наиме, 

паметни потрошачки електронски уређаји повезани 

са облаком и гласовно контролисани и електронски 

персонални асистенти; услуге пружаоца 

апликацијских услуга (асп); рачунарске услуге, 

наиме, стварање онлајн заједнице за регистроване 

кориснике да учествују у дискусијама, добијају 

повратне информације од својих вршњака, 

формирају виртуелне заједнице и учествују у 

услугама друштвеног умрежавања у областима 

књига, музике, забаве, видео игара, фикције, и 

нефикције; рачунарске услуге, наиме, отпремање 

музике и фотографија на интернет за друге; услуге 

размене датотека, наиме, пружање веб странице са 

технологијом која корисницима омогућава 

отпремање и преузимање електронских датотека; 

услуге хостинга дигиталног садржаја на глобалним 

рачунарским мрежама, бежичним мрежама и 

електронским комуникационим мрежама; услуге 

хостинга дигиталног садржаја на интернету; 

рачунарске услуге, наиме услуге пружаоца хостинга 

на облаку; платформа као услуга (паас) која садржи 

рачунарске софтверске платформе за услуге 

дигиталног аудио, видео и аудиовизуелног 

емитовања које се пружају путем 

телекомуникационих мрежа, паметних телевизора, 

мобилних телефона и интернета; платформа као 

услуга (паас) која садржи рачунарске софтверске 

платформе које омогућавају корисницима да 

претражују, траже и примају садржај, текст, визуелне 

радове, аудио радове, аудиовизуелне радове, 

књижевна дела, податке, датотеке, документе и 

електронске радове; услуге пружања веб странице 

засноване на претплати која садржи мултимедијалне 

датотеке које се не могу преузети и информације о 

уметницима и индустрији забаве; пружање услуга 

претраживача за интернет; пружање рачунарских 

услуга, наиме креирање рачунарских мрежно-

заснованих индекса информација, веб страница и 

ресурса; пружање услуга привременог коришћења 

софтвера оперативног система рачунара који се не 

може преузети; пружање услуга привременог 

коришћења рачунарских програма који се не могу 

преузети за приступ, прегледавање и претраживање 

онлајн база података; услуге пружања технологије 

која креира персонализоване филмске, тв емисије, 

видео и музичке канале за слушање, гледање и 

дељење путем веб странице; пружање услуга 

привременог коришћења онлајн рачунарског 

софтвера који се не може преузети за пренос, 

дељење, пријем, преузимање, стриминг, приказивање 

и пренос садржаја, текста, визуелних радова, аудио 

радова, аудиовизуелних радова, књижевних дела, 

података, датотека, докумената, и електронских 

радова преко преносивих електронских уређаја и 

рачунара и глобалних рачунарских и 

комуникационих мрежа; услуге пружања 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети за приступ онлајн 

информацијама; пружање услуга привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за приступ дигиталном медијском садржају 

заснованом на претплати; пружање услуга 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети за приступ, обележавање, 

прегледавање, прикупљање, проналажење, 

манипулисање, организовање, изнајмљивање и 

складиштење аудио, података, видео записа, игара и 

мултимедијалних датотека; пружање услуга 
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привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети за конфигурисање, рад и 

контролу мобилних уређаја, носивих уређаја, 

мобилних телефона, рачунара и компјутерских 

периферних уређаја и аудио и видео плејера; 

пружање услуга привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

креирање и пружање корисничког приступа базама 

података са информацијама и датотекама са 

подацима које се могу претраживати; пружање 

услуга привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за креирање 

претраживих база података са информацијама; 

пружање услуга привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

електронско складиштење података; пружање услуга 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети за препознавање слике и говора; 

пружање услуга привременог коришћења 

компјутерског софтвера који се не може преузети за 

олакшавање плаћања и онлајн трансакција; пружање 

услуга привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за кућну 

аутоматизацију; пружање услуга привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за управљање информацијама; пружање 

услуга привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за онлајн 

куповину; пружање услуга привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

пружање корисничких информација са рецензијама и 

препорукама у вези са забавним садржајем; пружање 

услуга привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за изнајмљивање 

и куповину аудио, видео и мултимедијалних 

датотека; пружање услуга привременог коришћења 

софтвера за интернет претраживач који се не може 

преузети; пружање услуга привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

прикупљање, организовање, модификовање, 

обележавање књига и складиштење података и 

информација; пружање услуга привремене употребе 

рачунарског софтвера који није могуће преузети који 

се употребљава за ширење рекламног материјала за 

друге; пружање услуга привремене употребе 

рачунарског софтвера који није могуће преузети за 

употребу у уређивању, издвајању, кодирању, 

декодирању, складиштењу и организовању текста, 

података, слика, аудио, видео и мултимедијалних 

датотека; пружање услуга привремене употребе 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

коришћење у размени информација о производима, 

услугама и пословима; пружање услуга привремене 

употребе рачунарског софтвера који није могуће 

преузети и који генерише прилагођене препоруке на 

основу корисничких преференција; пружање услуга 

привремене употребе мобилних апликација које није 

могуће преузети како би се омогућило корисницима 

да приступе, обележе, претражују, прикупљају, 

проналазе, манипулишу, организују, изнајмљују и 

складиште музику, аудио, видео, игре, аудиовизуале, 

мултимедијалне датотеке; услуге софтвера за 

претраживаче; софтвер као услуга [саас].  
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, жута  

(511) 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални медији за снимање; опрема за 

обраду података, рачунарски софтвер; рачунарски 

софтвер за приступање, обележавање, прегледање, 

прикупљање, проналажење, манипулисање, 

организовање, изнајмљивање и складиштење аудио 

датотека, података, видео записа, игара и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

приступ дигиталном медијском садржају заснованом 

на претплати; рачунарски софтвер за употребу у 

уређивању, издвајању, кодирању, декодирању, 

складиштењу и организовању података, слика, 

аудио, видео и мултимедијалних датотека; 

рачунарски софтвер за креирање и пружање 

корисничког приступа претраживим базама података 

информација и датотека са подацима; софтвер за 

претраживање; рачунарски софтвер за приступ 

онлајн информацијама; рачунарски софтвер за 

употребу у дистрибуцији реклама за друге; 

рачунарски софтвер за изнајмљивање и куповину 

филмова, тв емисија, видео записа, музике и 

мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за 

кориштење у размени информација о производима, 

услугама и пословима; рачунарски софтвер за 

електронско складиштење података; рачунарски 

софтвер за препознавање слике и говора; рачунарски 

софтвер за кућну аутоматизацију; софтвер за 
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интернет претраживање; мобилне апликације за 

преузимање које омогућавају корисницима да 

приступе, обележе, претражују, прикупљају, 

проналазе, манипулишу, организују, изнајмљују и 

чувају музику, аудио, видео, игре, аудиовизуелне, 

мултимедијалне датотеке; рачунарски софтвер за 

прикупљање, организовање, модификовање, 

обележавање књига и складиштење података и 

информација; рачунарски софтвер за онлајн 

куповину; рачунарски софтвер за управљање 

информацијама; рачунарски програми за приступ, 

прегледање и претраживање онлајн база података; 

софтвер за оперативни систем рачунара; рачунарски 

софтвер за конфигурисање, управљање и контролу 

уређаја, рачунара, рачунарских периферних уређаја и 

аудио и видео плејера; рачунарски софтвер за 

креирање претраживих база података информација; 

софтвер за рачунарске игре; рачунарски софтвер који 

генерише прилагођене препоруке засноване на 

корисничким преференцијама; рачунарски софтвер 

за пружање корисничких информација са 

рецензијама и препорукама у вези са забавним 

садржајем; софтвер који се може преузети и снимати 

за омогућавање комуникације и интеракције између 

телефона, мобилних уређаја, телевизора, конзола за 

видео игре, мултимедијални плејери, рачунара, 

дигиталних медијских чворишта, уређаја за интернет 

ствари (иот) и аудиовизуелних уређаја; софтвер који 

се може преузети и снимати за стриминг аудио, 

видео, сликовних, мултимедијалних и података на 

различите мрежне уређаје, наиме, персоналне 

рачунаре, лаптопове, таблет рачунаре, мобилне 

телефоне, личне дигиталне помоћне уређаје (пдас), 

уређаје за интернет ствари (иот), конзоле за видео 

игре, мултимедијални плејери и аудиовизуелни 

уређаји; софтвер за преузимање и снимање за пренос 

и приказ слике и звука; софтвер за преузимање и 

снимање који омогућава гледаоцу аудиовизуелних и 

мултимедијалних забавних програма да приступи 

интерактивној забави; софтвер за бежичну 

комуникацију који се може преузети и снимати; 

софтвер за бежичну комуникацију који се може 

преузети или снимати за пренос гласа, звука, видеа и 

података; подкасти и вебкасти који се могу преузети 

са вестима и коментарима из области филмова, 

телевизијских програма, музике, аудио радова, 

књига, позоришта, књижевних дела, спортских 

догађаја, рекреативних активности, слободних 

активности, турнира, уметности, плеса, мјузикла, 

изложби, спортских инструкција, клубова, радија, 

комедија, драма, такмичења, игара, игрица, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимација, актуелних 

догађаја и моде; аудиовизуелни снимци са забавним 

програмима; музичке датотеке које се могу преузети; 

аудио-визуелни и мултимедијални садржај који се 

може преузети са измишљеним и стварним причама 

о разним темама; покретне слике и телевизијске 

емисије које се могу преузети са измишљеним и 

стварним причама о разним темама, и аудио и видео 

снимци који садрже измишљене и стварне приче о 

разним темама; дигитални медији, наиме, унапред 

снимљени дигитални видео дискови, дигитални 

вишенаменски дискови и дигитални видео плејери; 

аудио и видео снимци који се могу преузети, двд и 

дигитални дискови високе дефиниције који садрже 

измишљене и стварне приче о разним темама; аудио 

датотеке  које се могу преузети, мултимедијалне 

датотеке, датотеке са подацима, писани документи, 

аудио материјал, видео материјал са измишљеним и 

стварним садржајем о разним темама; електронске 

књиге, магазини, периодичне публикације, билтени, 

новине, часописи и друге публикације које се могу 

преузети; анимирани цртани филмови; грамофонске 

плоче, дискови за снимање звука; траке за снимање 

звука; тонски носачи звука; видео касете; кертриџи 

за видео игре; видео касете; дигитални 

мултимедијални уређаји; сет-топ боксеви; преносиви 

и ручни електронски уређаји за складиштење, 

манипулацију, снимање и преглед слика, аудио, 

видео и података, и њихови електронски и 

механички делови и опрема; рачунари, таблет 

рачунари, аудио и видео плејери, електронски лични 

организатори, лични дигитални помоћни уређаји и 

уређаји за глобално позиционирање и њихови 

електронски и механички делови и опрема; 

рачунарски периферни уређаји; рачунарске 

компоненте; монитори, дисплеји, жице, каблови, 

штампачи, диск драјвери, адаптери, адаптерске 

картице, конектори за каблове, утични конектори, 

конектори за електричну енергију, прикључне 

станице и драјвери; пуњачи батерија; екстерне 

батерије; меморијске картице и читачи меморијских 

картица; слушалице за главу и слушалице за уши; 

звучници, микрофони и слушалице са микрофоном; 

кућишта, поклопци и постоља за преносиве и ручне 

електронске уређаје и рачунаре; даљински 

управљачи за преносиве и ручне електронске уређаје 

и рачунаре; даљински управљачи за телевизоре и 

уређаје за стриминг дигиталних медија; рачунарски 

хардвер; рачунарски чипови; батерије; ручни уређаји 

за контролу дигиталних мултимедијалних уређаја, 

звучника, појачала, стерео система и система за 

забаву; магнетно кодиране поклон картице; аудио 

звучници; аудио компоненте и додатна опрема; 

телефони; мобилни телефони; аудио појачала и 

пријемници; апарати и инструменти за звучне ефекте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски генератори тонова за употребу са 

музичким инструментима; електронске компоненте 

за употребу са музичким инструментима; 

електронски уређаји за праћење здравља и фитнеса; 
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аудио електроника; аудио звучници, телефонски 

апарати и компјутери за употребу у моторним 

возилима; апарати за снимање и препознавање гласа; 

апарати за мрежну комуникацију; опрема и 

инструменти електронске комуникације; камере; 

камкордери; кинематографске камере; футроле посебно 

израђене за фотографске апарате и инструменте; 

апарати за центрирање за фотографске фолије; цлосе-

уп сочива; пројектни екрани; пројектори; стерео 

системи, системи кућног биоскопа и системи за кућну 

забаву; информационе технологије и аудиовизуелна 

опрема; апарати за интерну комуникацију; паметни 

телефони; преносиви телефони; телефонски апарати; 

видео телефони; рачунарска меморија, уређаји; 

микропроцесори; модеми; 3д наочаре; траке, 

наруквице, каишеви и копче за преносиве и ручне 

дигиталне електронске уређаје за снимање, 

организовање, манипулацију и преглед података, 

аудио, сликовних и видео датотека; торбе и футроле 

прилагођене или обликоване да садрже дигиталне 

музичке и/или видео плејере, ручне рачунаре, личне 

дигиталне помоћне уређаје, електронске организаторе и 

електронске бележнице; приручници за употребу у 

електронски читљивом, машински читљивом или 

рачунарски читљивом облику за употребу са, и продају 

као целина са горе поменутом робом.  

38  услуге телекомуникације; електронске 

комуникационе услуге, наиме, пренос информација 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса података, аудио, видео и 

аудио/видео датотека; бежичне широкопојасне 

комуникационе услуге; услуге емитовања; услуге 

видео комуникације, наиме, емитовање, стриминг и 

пренос видео записа, слика, музичког звука, 

мултимедије преко интернета или друге 

комуникационе мреже; услуге стриминг података; 

консултантске и саветодавне услуге у вези с 

телекомуникационим услугама; рачунарске услуге, 

наиме пружање приступа за више корисничка 

рачунарским мрежама за електронски пренос 

различитих података, комуникација, докумената и 

личних и професионалних информација; услуге 

пружања приступа интерактивној рачунарској бази 

података која садржи адресар који се аутоматски 

ажурира, лични планер, подсетник за датуме, планер 

путовања, и везе за бивше студенте и професионалне 

групе, путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

услуга веб странице која корисницима рачунара даје 

могућност да шаљу, складиште, примају, преузимају, 

стримују, емитују, приказују, форматирају, преносе и 

деле садржај, визуелне радове, аудио дела, 

аудиовизуелна дела, књижевна дела, фотографије, 

видео записе, податке, датотеке, документе, слике и 

друге електронске радове; услуге пружања онлајн 

везе до актуелних догађаја и референтног материјала 

који се односи на филмове, покретне слике, 

документарни филмови, филмови, телевизијски 

програми, графике, анимације и мултимедијалне 

презентације, видео и двд и друга аудиовизуелна 

дела; услуге преноса подкаста; услуге преноса видеа 

на захтев; услуге преноса телевизије путем интернет 

протокола (иптв); услуге електронског преноса аудио 

и видео датотека које се емитују и преузимају преко 

рачунара и других комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса и стриминга дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података, 

слика, филмова, телевизијских програма, аудио и 

аудиовизуелних програма и других дигиталних 

медијских садржаја и информација посредством 

телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; услуге 

стриминга аудио, видео и аудиовизуелног материјала 

на интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; услуге стриминга 

података; услуге стриминга музике, филмова, 

филмског садржаја, тв емисија и игара на интернету; 

услуге аудио и видео емитовања; услуге емитовања 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања на основу 

претплате преко интернета; услуге емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационог приступа 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, који се 

пружају путем услуге видео на захтев; услуге 

интернет емитовања; услуге интернет радио 

емитовања; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос вебкаста; услуге преноса дигиталних 

датотека; услуге преноса дигиталног садржаја преко 

рачунарских мрежа, интернета, дсл-а, кабловске 

мреже, дигиталног преузимања, дигиталног 

стриминга, видеа на захтев, блиског видеа на захтев, 

тв-а, некодираног радијског и телевизијског 

емитовања доступног преко одговарајућих 

пријемника, услуга плаћене телевизије за гледање 

појединачних догађаја преко приватне телевизијске 

емисије, сателита, кабла, телефона или мобилног 

телефона; услуге електронског преноса дигиталних 

фото датотека међу корисницима интернета; услуге 

пружања приступа онлајн именицима, базама 

података, веб страницама, блоговима, музици, видео 

програмима и референтним материјалима; услуге 

преноса вести; услуге доставе порука електронским 

преносом; услуге лектронског преноса поште и 

порука; услуге подкаста; услуге пружање онлајн соба 

за ћаскање за друштвено умрежавање; услуге 

пружање онлајн форума за пренос порука међу 

корисницима рачунара и пренос фотографија, видео 

записа, података, слика и звука; телекомуникационе 

услуге, наиме, пружање онлајн електронских 
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огласних табли за пренос порука међу корисницима 

рачунара у вези са забавом; пружање услуга 

телекомуникационог повезивања за пренос слика, 

аудио, визуелних, аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја између мобилних 

телефона, паметних телефона, преносивих 

електронских уређаја, преносивих дигиталних 

уређаја, таблета или рачунара; услуге преноса 

телевизијских и филмских водича; услуге 

комуникације између рачунара; услуге обезбеђивања 

времена приступа мултимедијалним материјалима на 

интернету; услуге телекомуникационих веза са 

рачунарским базама података; услуге преноса 

података аудио-визуелним апаратима које 

контролишу уређаји за обраду података или 

рачунари; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге изнајмљивања времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге онлајн 

преноса честитки; услуге изнајмљивања апарата за 

слање порука; услуге изнајмљивања модема; услуге 

изнајмљивања телекомуникационе опреме.  

41  услуге образовања; услуге пружања обуке; услуге 

забаве; услуге спортских и културних активности; 

услуге забаве, наиме, пружање аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање аудио, 

видео и мултимедијалних садржаја у облику аудио, 

видео и мултимедијалних снимака који се не могу 

преузимати; услуге забаве, наиме, пружање 

привременог коришћења аудио, видео и 

мултимедијалних датотека које се не могу 

преузимати; компјутеризована услуга претраживања 

и наручивања са интернета која садржи аудио, видео 

и мултимедијалне датотеке и друге аудиовизуелне 

радове у облику дигиталног забавног садржаја који 

се не може преузети; услуге израде и развоја 

концепата за забавне и образовне програме; услуге 

забаве и образовања, наиме, отпремање, преузимање, 

снимање, објављивање, приказивање, уређивање, 

репродукција, стримовање, гледање, преглед, 

приказивање, означавање, блоговање, дељење, 

манипулација, дистрибуција, објављивање, 

репродукција или на други начин пружање 

електронских медија, мултимедијалних садржаја, 

видео записа, филмова, слика, текста, фотографија, 

игрица, садржаја добијених од стране корисника, 

аудио садржаја и информација путем интернета или 

других рачунарских и комуникационих мрежа; 

услуге пружања базе података за забаву на мрежи 

која се може претраживати и која садржи онлајн 

музику која се не може преузети, филмове, 

телевизијске емисије, мултимедијалне презентације у 

области забаве, аудио датотеке с музиком, стрипове 

и публикације које се односе на забаву; услуге 

пружања портала за видео размену у сврху забаве и 

образовања, услуге забаве, са електронским 

медијима, мултимедијалним садржајем, видео 

записима, филмовима, сликама, текстом, 

фотографијама, корисничким садржајем, аудио 

садржајем и сродним информацијама путем 

рачунарских и комуникационих мрежа; услуге 

пружања видео-на-захтев веб странице која садржи 

филмове који се не могу преузети; услуге пружања 

веб странице са видео записима који се не могу 

преузети из области филма, телевизијских емисија и 

филмских трејлера на различите теме; услуге 

пружања вести о актуелним догађајима и 

информацијама из области забаве у вези са 

такмичењима, видео, аудио и прозним 

презентацијама и публикацијама а све у области забаве; 

услуге пружања онлајн прегледа телевизијских емисија 

и филмова; услуге пружања онлајн видео записа који се 

не могу преузети; услуге пружања информација о 

забави, филмовима и телевизијским емисијама путем 

друштвених мрежа; услуге пружања телевизијских 

емисија и других аудиовизуелних дела које се не могу 

преузети путем услуге видео-на-захтев; услуге 

телевизијске забаве; услуге телевизијске забаве, наиме, 

услуге текућих телевизијских програма који садрже 

поп културу, телевизијске емисије, филмове и приче о 

славним личностима на различите теме; услуге аудио и 

видео снимања; услуге објављивања дигиталног аудио, 

видео и мултимедијалног садржаја; услуге унапред 

снимљених музичких и аудио програма који се не могу 

преузети са интернета са садржајем измишљених и 

стварних прича  на различите теме; услуге забаве, 

наиме, визуелна и аудио извођења уживо, музички, 

естрадни, информативни, драмски и хумористички 

програми; услуге оцене и рецензије садржаја забавног 

програма; услуге пружања информација о забави; 

услуге пружања онлајн вести, информација и 

коментара у области забаве; услуге онлајн часописа, 

наиме, блогови који садрдже информације о забави; 

услуге организовања такмичења; услуге наградних 

игара; услуге домаћинства онлајн наградних игара и 

такмичења за друге; услуге издавања књига, часописа, 

периодичних публикација, књижевних дела, визуелних 

радова, аудио радова и аудиовизуелних радова; услуге 

музичке продукције; услуге музичког издаваштва; 

услуге забаве, наиме, профилисање музичара, уметника 

и музичких група путем видео клипова који се не могу 

преузети; услуге пружања интерактивних ресурса који 

се не могу преузети за претраживање, одабир, 

управљање и гледање аудиовизуелних садржаја у 

форми аудио, видео и мултимедијалних снимака; 

услуге пружања онлајн билтена из области телевизије, 

филмова и видео записа путем е-поште; услуге 

превођења и тумачења; услуге пружања онлајн 

електронских публикација које се не могу преузети; 

услуге објављивања текстова изузев рекламних 

текстова; услуге писања текстова, изузев рекламних 

текстова; услуге изнајмљивања аудио опореме; услуге 
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биоскопске презентације; услуге приређивања и вођења 

концерата; услуге забаве, разоноде; услуге 

изнајмљивања опреме за игре; услуге приређивања и 

вођења игара; пружање караоке услуга; услуге 

изнајмљивања филмских пројектора и прибора; услуге 

филмских студија; услуге музичких композиција; 

услуге организовања шоу програма (услуге 

импресарија); услуге продукције радио програма; 

услуге продукције подкаста; услуге продукције видео 

подкаста; услуге пружања забаве путем подкаста и 

радио програма; услуге пружања забаве путем веб 

странице; услуге пружања забаве путем апликације за 

преузимање; услуге изнајмљивања аудио, видео и 

мултимедијалних снимака; услуге титловања; услуге 

позоришне продукције; услуге организације такмичења 

(образовног или забавног карактера); услуге 

организовања изложби у културне или образовне сврхе; 

услуге студија за снимање; услуге монтаже видео 

трака; услуге видео снимања; услуге информација у 

образовању; наставне, образовне услуге, услуге давања 

инструкција; услуге забаве, наиме, продукција и 

дистрибуција телевизијских програма и других 

аудиовизуелних дела која садрже коментаре, приче, 

вести, интервјуе, телевизијске емисије, филмове, 

музику и поп културу; услуге забаве, наиме, визуелни и 

аудио перформанси, музички, естрадни, информативни, 

драмски и хумористички који се изводе уживо; услуге 

филмске продукције, изузев рекламних филмова; 

услуге продукције радио и телевизијског програма; 

услуге производње и изнајмљивања аудиовизуелних 

снимака, нарочито филмова, телевизијских програма, 

видео записа, музичких спотова и музике у областима 

вести, забаве, спорта, хумора, драме, музике и 

музичких спотова; услуге пружања електронских 

публикација које се не могу преузети, наиме, књига, 

часописа, новина, периодичних публикација, билтена, 

часописа, приручника и видео снимака различите 

тематике, наиме, у вези са позориштем, филмовима, 

телевизијским емисијама, спортом, упутствима у 

спорту, рекреативним активностима, слободним 

активностима, турнирима, уметношћу, плесом, 

мјузиклима, уметничким изложбама, научним 

изложбама, забавним изложбама, спортским 

клубовима, хоби клубовима, друштвеним клубовима, 

радиом, комедијом, такмичењима, играма, играњем 

игрица, фестивалима, музејима, парковима, културним 

догађајима, концертима, издаваштвом, анимацијом, 

актуелним догађајима, модним ревијама, историјом, 

језиком, слободном уметношћу, математиком, 

пословањем, науком, технологијом, хобијима, 

културом, спортом, уметностима, психологијом и 

филозофијом; услуге продукције шоу програма.  
 

(210) Ж- 2022-1780 (220) 30.09.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

 

(731) Goran Živanović PR proizvodnja i prerada 

voća i povrća MOĆ PLANINE Brus-Graševci, 

Грашевци б.б., 37220, Грашевци-Брус, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 06.01.02; 06.01.04; 24.17.25; 25.01.01; 

25.01.15; 26.04.04; 26.04.06; 26.04.10; 26.04.17; 

26.04.18; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) златна (#e1cb62), црна (#1d1d1b)  

(511) 29  ајвар благи; ајвар љути; белолучане 

паприке; слатко шумска јагода; слатко шумска 

боровница; слатко шумска купина; џем јагода; џем 

кајсија; џем малина; џем планински микс; џем 

шипурак; џем шумска боровница; пекмез шљива.  

32  домаћи сок од парадајза благи; домаћи сок од 

парадајза љути; сируп цвет зове; сируп цвет 

маслачка; сируп борове иглице.  
 

(210) Ж- 2022-1847 (220) 14.10.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) "OVAKO" d.o.o., Mostarsko raskršće b.b.,  

71000 Sarajevo, BA 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.09.24; 08.05.01; 08.07.07; 19.03.01; 25.01.01; 

26.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) жута, зелена, бела, црвена  

(511) 29  паштета.  
 

(210) Ж- 2022-1890 (220) 24.10.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Мarella natural, 19. Октобра 2,  

34000, Крагујевац, RS 
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(540) 

 

(531) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.03.13; 05.03.15; 

24.17.02; 26.01.15; 27.01.05; 27.05.17; 29.01.02  

(591) златна  

(511) 29  сокови од поврћа за кување; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; путер 

крем; путер; кокосов путер; кикирики путер; какао 

путер за исхрану; ђумбиров џем; џемови; мермелада; 

конзервисана паприка; сок од парадајза за кување; 

лимунов сок за употребу у кулинарству.  

30  високопротеинске плочице од житарица; намази 

на бази чоколаде; чололадни намази који садрже 

орашасте плодове; колачи; колачићи од ђумбира; 

ситни колачи; слатке земичке, колачићи; 

немедицински биљни чајеви; ледени чај; напици од 

чаја; чај; сладни бисквити; бисквити, суви колачићи. 

32  сокови од поврћа [пића]; воћни сокови; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни напици; сирупи за 

пића; смутис [кашасти напици од воћа или поврћа]; 

безалкохолни напици са укусом чаја; сок од парадајза 

[пиће]; сок од јабуке, безалкохолни.  
 

(210) Ж- 2022-1892 (220) 21.10.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Ана Врбашки and Марко Дињашки, Јеречекова 7а, 

21000, Нови Сад, RS i Јеречекова 7а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Дубравка Вуковић, адвокат, Железничка 32, 

21000, Нови Сад 

(540) 

"Telo kao instrument" 

(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1938 (220) 02.11.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Eko Mineral d.o.o. ogranak Vinarija Jeremić, 

Осмог марта 1, 11300, Смедерево, RS 

(540) 

Highlander 

(511) 33  битери [горка алкохолна пића].  
 

(210) Ж- 2022-1971 (220) 07.11.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

THULIAN MIX 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1993 (220) 07.11.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ALEKSANDAR NASTEVSKI PR AGENCIJA 

YA PROGRAMIRANJE NB SOFT BEOGRAD 

(Novi Beograd), Милутина Миланковића 3а, спрат 8, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Душко Лишанин, адвокат, Савска 19, улаз 2, 

стан 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  
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(591) тамно плава CMYK 75/69/46/35, светло плава 

CMYK 81/53/3/0  

(511) 35  услуге које се односе на сортирање разних 

производа, прикуљање информација и база података 

за рачун трећих лица, искључујући њихов транспорт, 

како би се потрошачима омогућило лакше 

разгледање и куповина производа и то преко веб 

сајтова које је пружалац услуга креирао за такве 

потребе примаоцу услуге, затим оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.   

36   услуге обраде података везаних за плаћања 

извршених кредитним и платним картицама.   

39  услуге  паковања и складиштења података 

најразличитијих врста који се односе на пословање у 

вези отпреме и испоруке робе које су наручене и 

плаћене путем веб сајта.   

42  услуге у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница, затим пружа и 

услуге рачунарског програмирања за обраду 

података и пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-1994 (220) 07.11.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ALEKSANDAR NASTEVSKI PR AGENCIJA 

YA PROGRAMIRANJE NB SOFT BEOGRAD 

(Novi Beograd), Милутина Миланковића 3а, спрат 8, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Душко Лишанин, адвокат, Савска 19,  

улаз 2, стан 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.14; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) тамно плава CMYK 75/69/46/35, светло плава 

CMYK 81/53/3/0  

(511) 35  услуге које се односе на сортирање разних 

производа, прикуљање информација и база података 

за рачун трећих лица, искључујући њихов транспорт, 

како би се потрошачима омогућило лакше 

разгледање и куповина производа и то преко веб 

сајтова које је пружалац услуга креирао за такве 

потребе примаоцу услуге, затим оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.   

36  услуге обраде података везаних за плаћања 

извршених кредитним и платним картицама.   

 

39  услуге паковања и складиштења података 

најразличитијих врста који се односе на пословање у 

вези отпреме и испоруке робе које су наручене и 

плаћене путем веб сајта.   

42  услуге  у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница, затим пружа и 

услуге рачунарског програмирања за обраду 

података и пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-2202 (220) 07.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Niche Perfumes, S.L., Urb. Dama de Noche, Blq 

12-3 E, 29660, Puerto Banus- Marbella Malaga, ES 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 03.01.22; 03.01.23; 03.01.24; 03.01.26; 

24.01.05; 24.09.02; 24.09.12; 25.01.06; 25.01.25; 

26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински стоматолошки 

препарати;парфимерија, етерична уља; препарати за 

бељење и друге супстанце за употребу при прању 

веша; средства за чишћење, полирање, рибање и 

абразију; парфимерија и козметика.  
 

(210) Ж- 2022-2225 (220) 12.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ElevenEs d.o.o. Subotica, Толминска 35,  

24000, Суботица, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

ElevenEs 

(511) 9  батерије и акумулатори, пуњачи за батерије 

и акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче, 

ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и 

софтвер за употребу у производњи батерија, системи 

за складиштење енергије и батерија, нарочито 

контејнери са батеријама, као и саставни делови за 

све наведене производе.  
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12  возила за кретање по земљи, води и ваздуху, 

нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби 

возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за 

коришћење у привреди и индустрији, укључујући за 

рударство, аутоматски навођена возила, нарочито све 

наведено на електрични батеријски погон, као и 

саставни делови за све наведене производе.  

40  услуге у области производње батерија и прибора 

за батерије, делова за машине и алате.  
 

(210) Ж- 2022-2265 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Grand Casino doo Beograd, Булевар Николе 

Тесле 3, 11000, Београд, RS 

(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000, 

Београд 

(540) 

FlaminGO 

(511) 28  апарати за игре на срећу; слот машине 

[машине за игре]; чипови за игре на срећу; коцкице; 

точак за рулет; карте за игру; машине за видео игре; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала; апарати за аркадне видео игре; контролери 

за конзоле за игру; конзоле за видео игре; ручне 

конзоле за играње видео игара.  

41  услуге игара на срећу; услуге разоноде; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; планирање 

забава [забава]; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге ноћних клубова [забава]; 

организовање забавних догађаја; вођење забавних 

догађаја.  

43  услуге хотелског смештаја; услуге ресторана; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге кантина; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; услуге барова; резервисање привременог 

смештаја; услуге мотела; изнајмљивање столова, 

столица, столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање 

просторија за састанке; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; декорисање 

хране; декорисање колача; услуге личног шефа 

кухиње; услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; 

изнајмљивање смештаја за одмор; услуге оцењивања 

хране [пружања информација о храни и пићу]; услуге 

ресторана који нуде храну за понети.  
 

(210) Ж- 2022-2268 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TELAVEX 

(511) 5  хербициди, инсектициди, фунгициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2022-2269 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LORAVENT 

(511) 5  хербициди, инсектициди, фунгициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2022-2270 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

KAVAWIN 

(511) 5  хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-2279 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Наташа Исаковић, Јована Стојсављевића 

41/4/23, 11000, Београд, RS 

(740) Тодор Милошевић, адвокат, Војводе Миленка 42/7, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) 18  кожне футроле; кожне футроле за кључеве; 

кожне футроле за кредитне картице; футроле [етуи] 

за визиткарте; футроле за кључеве од имитације 

коже; футроле од коже; футроле од коже или 

вештачке коже; актен ташне; женске ташне; кожне 

женске торбе [ручне торбе]; мале женске торбе 

[ручне торбе]; школске торбе; вишенаменске торбе 

[ручне торбе]; путне торбе [кожна галантерија]; 

торбе за документа; кожни новчаници за метални 

новац; кожни новчаници на преклоп; новчаници за 

картице [предмети од коже]; кожни каишеви; 

вештачка кожа која се продаје на велико; 

животињска кожа; јарећа кожа; јеленска кожа, која 

није за чишћење; кожа животиња; кожа за намештај; 

кожа за ципеле; кожа и имитација коже; кожа која се 

продаје на велико; кожа, сирова или полупрерађена; 

кожа у метражи; необрађена кожа; полиуретанска 

кожа; синтетичка кожа; штављена кожа.  

25  дрвена обућа, кломпе; женска обућа; јапанке 

[обућа]; лежерна обућа; мушка и женска обућа; 

обућа; обућа*; обућа за одрасле; обућа за плажу; 

формална обућа; елегантне женске ципеле са 

високим потпетицама; женске ципеле; каишчићи за 

ципеле; кожне ципеле; плесне ципеле; равне ципеле; 

свечане ципеле; ципеле; ципеле*; ципеле са 

платформом; чизме и ципеле; штикле за ципеле; 

штикле за чизме и ципеле; гумене чизме; женске 

чизме; зимске чизме; крзнене чизме; чизме; штикле 

за чизме; патике; папуче; женске чарапе; најлонке 

[чарапе]; сандале за жене; сандале за плажу; сандале 

кломпе; мокасине; балетанке [равне 

ципеле].еспадриле; обућа за бебе; обућа за децу; 

мушка обућа; балетанке [равне ципеле]; улошци за 

чизме и ципеле.еспадриле; улошци за чизме и 

ципеле; патике за тенис.  

35  услуге велепродаје обуће; услуге малопродаје и 

велепродаје за обућу; услуге малопродаје обуће; 

услуге онлајн велепродаје ообуће; услуге онлајн 

малопродаје обуће.  
 

(210) Ж- 022-2280 (220) 19.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 

Town, Grand Cayman, KY 

(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

ARENA BREAKOUT 

(511) 9  програми за рачунарске игре; софтвери за 

рачунарске игре; софтвери за видео игре; софтвери 

за рачунарске игре који се користе на мобилним и 

целуларним телефонима; софтвер за електронске 

игре за мобилне телефоне; програми и софтвери за 

игре за употребу са електронским играма свих врста; 

софтвер за рачунарске игре који се може преузимати 

преко глобалне рачунарске мреже и бежичних 

уређаја; програми за рачунарске игре, који се могу 

преузимати преко интернета [софтвер]; програми за 

електронске игре који се могу преузимати; 

рачунарске софтверске апликације које се могу 

преузети; рачунарски софтвер, снимљен; рачунарски 

програми (софтвери који се могу преузимати); 

кетриджи за видео игре; електронске публикације 

које се могу преузимати; музичке датотеке, фајлови, 

које се могу преузимати; датотеке слика које се могу 

преузимати; рачунарски хардвер; рачунарски 

периферни уређаји; рачунарска тастатура; оптички 

дискови; миш [рачунарска периферна опрема]; 

подлоге за рачунарске мишеве; ослонци за ручни 

зглоб за употребу са рачунарима; лаптоп рачунари; 

навлаке за лаптопове; таблет рачунари; футроле за 

таблет рачунаре; лични дигитални асистенти; 

мобилни телекомуникациони апарати; картице са 

интегрисаним колима (паметне картице); меморијске 

картице за машине за видео игре; командне ручице 

(джојстици) за употребу са рачунарима, осим за 

видео игре; сигурносни токени  (уређаји за 

кодирање); усб флеш драјвови; мобилни телефони; 

футроле за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне; траке за мобилне 

телефоне; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом; сетови за главу за виртуелну 

стварност; преносиви монитори са видео дисплејом; 

слушалице; материјали за електричне мреже (жице, 

каблови); електричне жице; електричне батерије; 

пуњачи батерија; украсни магнети; анимирани 

цртани филмови; кинематографски филм, осветљен; 

слушалице које се стављају у уши; камере 

(фотографија); извори напајања (батерије); подаци 

снимљени на магнетним материјалима; рачунарски 

програми снимљени на материјалима за 

складиштење података; видео појачивачи; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике. 

41  услуге у вези са играма обезбеђене путем 

интернета са рачунарске мреже; омогућавање 

интернет игара, које се не могу преузимати; 

издавачке услуге; организовање такмичења у 

електронским играма; организовање такмичења 

(образовних или забавних); организовање 

костимираних забавних догађаја; објава текстова, 

осим рекламних текстова; омогућавање онлајн 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; организовање представа, свечаности 

(услуге импресарија); организовање изложби у 

културне или образовне сврхе; организовање и 

вођење конгреса; презентација извођења уживо; 

услуге забављача; телевизијска забава; продукција 

филмова, осим рекламних филмова; обезбеђивање 

онлајн музичких садржаја, који се не могу 
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преузимати; обезбеђивање онлајн видео записа, који 

се не могу преузимати; обезбеђивање филмова, који 

се не могу преузимати,  а који се пружају путем 

услуге видео записа на захтев; обезбеђивање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, а 

који се пружају  путем услуге видео записа  на захтев; 

пружање услуга онлајн разоноде у виду играчких 

турнира;  услуге разоноде; услуге видео забаве; услуге 

интерактивне забаве; пружање информација о забавним 

садржајима; пружање информација о рекреативним 

активностима; пружање информација, укључујући и 

онлајн, о образовању, настави, забави, спортским и 

културним активностима; пружање вести у забавне 

сврхе; пружање информација онлајн, у вези са 

рачунарским играма и рачунарским побољшањима за 

игре; услуге забавних паркова; обезбеђивање услуга 

забаве уз аркадне игре; обезбеђивање рекреационих 

објеката; услуга клубова (разонода или образовање); 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за игре. 

42  дизајнирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; услуге пружања техничке 

помоћи у вези са рачунарским софтвером; услуге 

рачунарског истраживања; услуге истраживања и 

саветовања у вези са рачунарским софтвером; 

рачунарско програмирање; хостинг рачунарских 

сајтова (веб сајтова); одржавање веб сајтова; 

обезбеђивање привременог коришћења софтвера преко 

интернета; обезбеђивање привремено коришћења 

апликација преко интернета; креирање и дизајнирање 

индекса информација преко веб сајта, за друге (услуге 

информационе  технологије); софтвер као услуга [саас]; 

платформа као услуга [паас]; развој софтвера у оквиру 

стварања и објављивања софтвера; консултантске 

услуге у вези информационих технологија; 

инсталирање рачунарског софтвера; консултантске 

услуге у вези рачунарског софтвера; повраћај 

рачунарских података; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

умножавање рачунарских програма; услуге заштите од 

рачунарских вируса; обезбеђивање алата за 

претраживање (претраживача) на интернету; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

консултантске услуге у вези са израдом веб сајтова; 

електронско похрањивање података; рачунарство у 

облаку; услуге ангажовања спољних сарадника у 

области информационих технологија; консултантске 

услуге у вези са рачунарском технологијом; 

консултантске услуге у вези са безбедношћу рачунара; 

услуге графичког дизајна; услуге индустријског 

дизајна; стилизација (индустријски дизајн).  
 

(210) Ж- 2022-2292 (220) 20.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Татјана Радуловић, Јозе Шћурле 28в, 11080, 

Београд-Земун, RS 

 

(540) 

 

(531) 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена.  

(511) 6  метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

мали метални гвожђарски производи.  

7   машински алати, електрични алати.  

9  апарати и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије.  
 

(210) Ж- 2022-2336 (220) 23.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 

PA, 15317 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 24.17.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, жута, 

окер, сива.  

(511) 9  научни, истраживачки апарати и 

инструменти; рачунарски софтвер; рачунарске 

софтверске апликације; апликациони софтвер за 

паметне телефоне (паметне мобилне телефоне), 

таблете и рачунаре; мобилна апликација која се може 

преузети за управљање и пренос података и 

информација; публикације, извештаји и електронски 

билтени који се могу преузети преко веб сајта или 

апликационог софтвера за мобилне комуникационе 

уређаје; сва напред наведена роба је намењена 

прикупљању, управљању, преношењу и ширењу 

података и информација у вези са менталним 

здравственим обољењима и поремећајима.  

41  настава, обука; образовне услуге; припремање 

обуке; организовање и реализација семинара, 

конференција, курсева за обуку и усавршавање; 

креирање (уређивање) и продукција образовних 

садржаја; услуге омогућавања коришћења онлајн 

образовних садржаја; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација; 

мултимедијално издаваштво; издавање 
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мултимедијалног материјала онлајн; услуге издавања 

мултимедијалног, аудио, видео и дигиталног 

садржаја; продукција и монтажа документарних 

филмова; услуге информативног извештавања; 

обезбеђивање електронских публикација и онлајн 

образовних података који се не могу преузети; 

издавање образовног материјала доступног путем 

база података или интернета; услуге омогућавања 

коришћења онлајн публикација; вођење квизова, 

игара и такмичења; организовање квизова, игара и 

такмичења; продукција аудио, видео и 

мултимедијалног садржаја; услуге омогућавања 

коришћења игара онлајн; све напред наведене услуге 

су намењене пружању информација у вези са 

менталним здравственим обољењима и 

поремећајима; образовне услуге, наиме, омогућавање 

приступа интерент страници са садржајем у вези са 

менталним здравственим обољењима и лечењем; 

организовање и вођење семинара, конференција, 

курсева и додатних курсева о менталним 

здравственим обољењима и лечењем истих.  

42  научне, техничке и технолошке услуге, услуге 

истраживања и развоја и пројектовање у вези са 

њима; компилација научних, технолошких и/или 

информација о истраживању; пружање услуга 

дизајна и развоја рачунарског хардвера, софтвера и 

веб страница и апликационог софтвера за рачунарске 

и мобилне комуникационе уређаје; све наведене 

услуге из области фармације, медицине, 

парафармацеутике, здравља, фитнеса, вежбања и 

велнеса које се односе на ментална здравствена 

обољења и поремећаје и њихову превенцију; 

хостовање веб страница на интернету и омогућавање 

привременог коришћења софтверских апликација 

које се не могу преузети, а којима се може 

приступити путем веб странице која садржи 

медицинске информације о болестима менталног 

здравља.  

44  медицинске и здравствене услуге; пружање 

медицинских информација; услуге из области 

медицинске неге, личне хигијене и здравствене 

услуге; медицинска помоћ; саветовање о јавном 

здрављу; медицинско саветовање и саветовање у 

вези са здравственом негом; фармацеутски савети и 

савети о лековима; стручни здравствени савети; 

медицински скрининг; медицинске и здравствене 

информације и пружање таквих информација; 

пружање информација о превенцији поремећаја и 

обољења менталног здравља; пружање информација 

у вези са дијагностичким, профилактичким и 

терапеутским својствима фармацеутских производа; 

све напред наведене услуге у вези са обољењима и 

поремећајима менталног здравља; пружање 

медицинских информација у вези са дијагностичким, 

профилактичким и терапијским својствима 

фармацеутских производа за обољења менталног 

здравља и њиховим лечењем, путем веб странице; 

пружање информација у вези са обољењима 

менталног здравља и њиховим лечењем.  
 

(210) Ж- 2022-2337 (220) 23.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Небојша Тепавац, Огњена Прице 001,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића 9, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 16.03.17; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.05  

(591) љубичаста.  

(511) 35  рекламирање преко плаката; презентација 

робе; дистрибуција рекламног материјала; 

непосредно оглашавање путем поште; дистрибуција 

узорака; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; маркетиншка 

истраживања; рекламирање слањем наруџбеница; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

писање рекламних текстова; маркетинг; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.  

44  медицинске услуге; медицинска помоћ; услуге 

саветовања о здрављу; услуге медицинских анализа 

за потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; медицински скрининг; 

медицинске и здравствене услуге у вези са днк, 

генетику и генетичко тестирање; медицинске услуге 

у вези са вађењем, третирањем и обрадом људске 

крви; генетско саветовалиште; генетско тестирање у 

медицинске сврхе; днк тестирање у медицинске 

сврхе; медицинско консултовање; медицинско 

саветовање.  
 

(210) Ж- 2022-2338 (220) 23.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Небојша Тепавац, Огњена Прице 001,  

21000, Нови Сад, RS 
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(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића 9, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, роза.  

(511) 35  рекламирање преко плаката; презентација 

робе; дистрибуција рекламног материјала; 

непосредно оглашавање путем поште; дистрибуција 

узорака; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; маркетиншка 

истраживања; рекламирање слањем наруџбеница; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

писање рекламних текстова; маркетинг; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.  

44  медицинске услуге; медицинска помоћ; услуге 

саветовања о здрављу; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају медицинске 

лабораторије; медицински скрининг; медицинске и 

здравствене услуге у вези са днк, генетику и генетичко 

тестирање; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људске крви; генетско 

саветовалиште; генетско тестирање у медицинске сврхе; 

днк тестирање у медицинске сврхе; медицинско 

консултовање; медицинско саветовање.  
 

(210) Ж- 2022-2339 (220) 23.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD ,  

Булевар ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црно бела  

(511) 9  рачунарски апликативни софтвер за мобилне 

телефоне; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски софтвер и мобилне апликације 

за издавање сертификата и докумената; уређаји, 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

идентификацију, аутентификацију, верификацију, 

обезбеђење и чување сертификата и докумената; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за чување 

информација о издатим сертификатима и документима.  

16  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; материјали 

за обуку и наставу; штампани сертификати; 

штампани сертификати за награде; сертификати, 

наиме, сертификати о признањима, сертификати о 

завршеној обуци, сертификати о постигнућима, 

сертификати о продуктивности, сертификати о 

учинку, сертификати о квалитету рада, сертификати 

о продаји, сертификати о задовољству купаца, 

сертификати о безбедности, подстицајни 

сертификати, мотивациони сертификати, сервисни 

сертификати, сертификати за посебне прилике, 

сертификати за посебне догађаје; штампане дипломе; 

поклон бонови, поклон ознаке; налепнице за 

поклоне, етикете за награде, налепнице за награде, 

наградне картице, картице за признања, етикете са 

именима, налепнице, коверте, омот за поклоне, 

папир за умотавање поклона, папир за умотавање, 

кутије за поклоне, картонске кутије, картонске 

посуде, кесе за поклоне, траке, машне, поклон 

брошуре о избору, брошуре о избору примаоца 

награда, штампани водичи; штампане картице.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

контроле квалитета и аутентификације сертификата 

и докумената; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера у вези са идентификацијом, 

аутентификацијом, верификацијом, обезбеђењем и 

чувањем сертификата и докумената; дизајн, развој и 

израда сертификата, безбедносних докумената, 

личних докумената, диплома, уверења, картица, 

беџева или улазница за идентификацију или приступ; 

дизајн, развој и израда софтвера, водених жигова, 

ознака, папира и електронских чипова за употребу у 

омогућавању идентификације, аутентификације и 

верификације докумената; дизајн и развој софтвера 

за прикупљање података у вези са документима или 

штампаним материјалом; информације и савети у 

вези са пројектовањем, развојем и припремањем 

безбедносних докумената, личних докумената, 

сертификата, диплома, уверења, картица, беџева или 

улазница за идентификацију или приступ; дизајн и 

развој базе података; рачунарско програмирање; 

пројектовање и развој рачунара и програма за 

рачунаре; инсталација, одржавање и ажурирање 
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рачунарских програма; изнајмљивање рачунара и 

рачунарске опреме; дизајн, инсталација, одржавање, 

ажурирање или изнајмљивање софтвера; софтверско 

саветовање; инжењеринг; пројектовање 

комуникационог система; услуге електронског 

складиштења података и архивирања база података, 

слика и других електронских података.  
 

(210) Ж- 2022-2349 (220) 23.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Никола Живановић and Борис Томић, 

Светосавска 145, Бајина Башта, RS i Јована 

Јовановића Змаја 14, Бајина Башта, RS 

(740) Бојан Савовић, адвокат, Новосадског сајма 52, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 02.01.23; 03.06.03; 24.17.02; 26.01.14; 

26.01.15; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12 

(591) црна, тиркизно зелена  

(511) 9  спортске наочаре; заштитне кациге за спорт; 

штитници главе за спорт.  

25  спортске мајице; спортске трегер мајице.  

41  организовање спортских такмичења; издавање 

спортске опреме, осим возила; услуге спортских 

кампова; мерење времена на спортским догађајима; 

припрема и вођење спортских догађаја.  
 

(210) Ж- 2022-2350 (220) 22.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Политичка странка Странка слободе и правде, 

Данијелова 12-16, 11010, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.01.05; 26.11.03; 26.11.21; 27.05.01; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела  

(511) 16  бележнице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; картон; 

књижице; коверте; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјали за писање; налепнице [канцеларијски 

прибор]; натписи од папира или картона; оловке; 

памфлети; папир; приручници; фотографије 

[штампане]; штампане публикације; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор].   

35  испитивање јавног мњења; консултације о 

стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; маркетиншка 

истраживања; помоћ у пословном управљању; 

прикупљање статистичких података; прикупљање 

информација у компјутерске базе података.  

41  организовање и вођење конференција; практична 

настава [обука путем демонстрације]; пренос знања и 

искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара.  

45  организовање политичких митинга; пружање 

информација о политичким питањима.   
 

(210) Ж- 2022-2353 (220) 26.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Glenmark Specialty S.A., Place du Port 2,  

2000 Neuchâtel, CH 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

RYALTRIS 

(511) 5  фармацеутски и медицински препарати који 

су антихистаминици, стероиди који се уносе 

назалним путем, производи у облику спреја за нос, за 

лечење алергијског ринитиса формулацијом која се 

даје назално.  

10  медицински уређај који је уређај за давање 

антихистаминика; уређај за назално давање стероида; 

уређај за давање препарата у облику спреја за нос.  
 

(210) Ж- 2022-2354 (220) 26.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Филип Гојковић, Атинска 13/19, 34000, Крагујевац, RS 

(740) Анте Кнежевић , Краља Милана 21, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.15.08; 25.01.06; 25.05.25; 26.04.09; 26.04.22; 

26.11.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06 

(591) Црвена и златна на белој подлози  

(511) 29  месо, усољено месо, дивљач која није жива, 

кобасице, јетра, свињетина, фалафел, дехидрисано месо, 

замрзнуто-сушено месо, виршле, таџин (готово јело од 

меса, рибе или поврћа), кандирана патка, беле кобасице.  

43  услуге ресторана, услуге кантина, услуге 

ресторана за самопослуживање, услуге снек-барова, 

услуге барова, услуге вашоку ресторана, услуге удон 

и соба ресторана, декорисање хране, информације и 

савети у вези са припремањем оброка, услуге личног 

шефа кухиње.  
 

(210) Ж- 2022-2356 (220) 27.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Горан Радовић, Стевана Чоловића 37,  

31230, Ариље, RS 

(740) Александра Видић, Церска 84, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01 .08  

(591) црна, црвена  

(511) 31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи, 

мамци за пецање, примама за спортски риболов.  
 

(210) Ж- 2022-2358 (220) 27.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Хрватско културно-просветно друштво "Јелачић" 

Петроварадин (удружење), Штросмајерова 20, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Марко Маровић, адвокат, Светог Саве 25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.07; 25.01.09; 25.01.10; 26.01.14; 27.05.01 

(511) 16  свеске; нотеси; роковници; папирне кесе; 

фасцикле; омоти; коверте; хемијске; оловке; календари.  

25  костими за маскенбал; костими за карневале; 

шешири; качкети; мајице.  

35  услуге оглашавања, маркетинга и промоције; 

писање и објављивање рекламних текстова.  

41  организовање манифестација културно-забавног 

карактера; организовање маскенбала; организовање 

карневала.  
 

(210) Ж- 2022-2362 (220) 27.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Talent x strategy d.o.o., Љиљана 23,  

21400, Бачка Топола, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава Р: 0 Г:125 Б:255 ХЕX: 007ДФФ бела 

Р:255 Г:255 Б:255 ХЕX: ФФФФФФ, црна Р:0 Г:0 Б:0 

ХЕX: 000000  

(511) 35  анализа статистичких података добијених 

истраживањем тржишта; анализе података и 

статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; анализирање и истраживање тржишта; 

анализирање одзива на оглашавање и истраживање 

тржишта; анализирање одзива на рекламирање; 

анализирање повратне информације на маркетиншке 

активности и истраживања тржишта; анализирање 

података и статистике добијених истраживањем 

тржишта; анализирање пословних података; 

анализирање пословног управљања; анализирање 

тржишних истраживања; анкетирање, анализирање и 

истраживање тржиша; анкетирање за потребе 

истраживања тржишта; аутоматска обрада података; 

вођење истраживања тржишта; вођење 

истраживачких интернет анкета о пословном 

управљању; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; вођење маркетиншких студија; 

вођење, организовање и управљање пословањем; 

вођење пословног и тржишног истраживања и 

анкетирања; дељење реклама за друге преко 

интернета; дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење флајера, брошура, штампаног 
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материјала и узорака у рекламне сврхе; задружно 

рекламирање и маркетинг; задружно рекламирање и 

маркетинг за услуге чишћења стамбеног и пословног 

простора; запошљавање извршног кадра; 

запошљавање канцеларијског особља; извођење 

пословне студије изводивости; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

пословно управљање и пословну администрацију 

која се пружа електронским путем или преко 

интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; испитивање 

брендова; испитивање јавног мњења; истраживања 

тржишта; истраживања тржишта која укључују 

истраживање јавног мњења; истраживање и анализа 

маркетиншких активности; истраживање тржишта; 

истраживање тржишта за рекламне потребе; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживња у вези са потрошаким 

навикама; компјутеризовани регистри; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

пословно управљање; консултантске и саветодавне 

услуге које се односе на распоређивање особља; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

регрутовање особља; консултантске и саветодавне 

услуге које се односе на систематизацију особља, 

запошљавање и управљање; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на управљање 

особљем; консултантске услуге које се односе на 

рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге које се односе на управљање 

пословним процесом; консултантске услуге у вези са 

запошљавањем; консултантске услуге у вези са 

истраживањем тржишта; консултације у вези са 

људским ресурсима; консултације у вези са 

пословним организовањем; консултације у вези са 

пословном стратегијом; маркетинг базе података; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе 

тржишта; маркетинг, истраживање тржишта и 

анализирање тржишта; маркетиншка помоћ; 

организовање извлачења награде за маркетиншке 

услуге; оријентација бренда; позиционирање бренда; 

помоћ и саветовање који се односе на пословно 

управљање и организацију; пословно и маркетиншко 

истраживање; преобликовање пословних процеса; 

прикупљање статистичких информација; 

припремање маркетиншких извештаја; припремање 

маркетиншког материјала; професионално пословно 

истраживање; пружање маркетиншких извештаја; 

пружање пословних и маркетиншких информација; 

пружање савета који се односи на анализу 

потрошачких навика; психолошко тестирање за 

избор запослених; психометријско тестирање за 

потребе одабира запослених; развој маркетиншких 

стратегија и концепата; развој пословне стратегије; 

развој процеса за анализу и спровођење стратешких 

планова и управљачких пројеката; регрутовање 

високо квалификованог особља; саветовање из 

области оглашавања, маркетинга и промотивних 

активности, саветодавне услуге и асистенција; 

саветовање из области пословних истраживања; 

саветовање из области регрутовања радне снаге; 

саветовање које се односи на истраживање тржишта; 

саветовање у вези са брендом; саветовање у вези са 

демографијом за маркетиншке потребе; саветовање у 

вези са електронском обрадом података; саветодавне 

услуге које се односе на маркетинг; саветодавне 

услуге које се односе на обраду података; сакупљање 

података за потребе тржишног истраживања; 

систематизација особља; студије тржишног 

истраживања; тестирање личности за потребе 

запошљавања; тестирање личности за потребе 

одабира радне снаге; тржишна истраживања и 

студије; тржишне анализе и студије; управљање 

брендом; управљање људским ресурсима; услуге 

проналажења посла; услуге процене бренда; услуге 

стварања бренда; услуге стратегије брендирања.  
 

(210) Ж- 2022-2363 (220) 27.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) SPORTSKA AKADEMIJA KOČOVIĆ d.o.o. 

Beograd, Сарајевска 44, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена  

(511) 25  спортска обућа; спортска одећа; спортске 

капе; спортске мајице; спортске сукње; спортске 

униформе; спортске чарапе; спортски грудњаци; 

спортски дресови; спортски шортсеви; специјална 

спортска одећа; спортска одећа са уграђеним 

дигиталним сензорима; спортски горњи и доњи 

делови одеће за трчање; бикини купаћи костими; 

бициклистичка одећа; боди [женско рубље]; визир 

качкети; доњи веш за упијање зноја; комбинезони 

[одећа]; купаће гаће; мајице за трчање; патике; 

хеланке; чарапе које упијају зној.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; управљање плановима погодности за 

запослене који се односе на чланство у фитнес 

клубу; услуге малопродаје спортске опреме; услуге 

велепродаје спортске опреме; промоција спортских 

такмичања и догађаја; услуге онлајн малопродаје 

спортске опреме; услуге онлајн велепродаје спортске 

опреме; промовисање робе и услуга других тиме што 
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ће организовати да спонзори повежу своје робе и 

услуге са спортским активностима; административна 

обрада компјутеризованих захтева за куповину; 

дељење флајера, брошура, штампаног материјала и 

узорака у рекламне сврхе; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; добротворне услуге, 

наиме организовање и спровођење волонтерских 

програма и пројеката који су везани за спортске 

активности; пословно управљање за спортисте; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; онлајн маркетинг; саветовање 

за рекламу и маркетинг; услуга маркетинга догађаја; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе 

тржишта; промовисање, рекламирање и маркетинг 

интеренет страница; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; пружање 

огласног простора на глобалној рачунарској мрежи.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; академије 

[образовне]; спортске академије; анализирање 

резултата образовних тестова и података за друге; 

вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; вођење 

конвенција; вођење курсева за оспособљавање, 

образовање и обуку за младе и одрасле; вођење 

спортских догађаја; вођење спортских такмичења; 

додатно образовање; електронске публикације 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; здравствена и фитнес обука; 

издавање електронских књига и он-лајн часописа; 

издавање приручника за обуку; издавање спортске 

опреме, осим возила; изнајмљивање фитнес опреме; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес тренинге 

и часове јоге; изнајмљивање простора и опреме за 

одржавање спортских активности; изнајмљивање 

унапред снимљених аудио трака; изнајмљивање 

филмова и видео записа; индивидуални тренинг; 

консултантске услуге које се односе на обуку, 

усавршавање и образовање; консултације у вези са 

фитнес тренингом; обука из области рекламирања; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење фитнес часова; организовање и вођење 

онлајн фитнес часова; организовање и реализација 

конференција, конвенција, часова, предавања, 

семинара и радионица за обуку у спорту; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање информација о вежбању и 

фитнесу путем интернет странице; пружање услуга 

теретана; резервација карата и услуге резервисања за 

забавне, спортске и културне догађаје; спортске 

активности; спортске инструкције; спортско 

тренирање; тренинзи снаге и кондиције; тренирање 

[образовање и обука]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге образовања и обуке које се односе 

на спорт; услуге спортског клуба; услуге спортских 

објеката; услуге фитнес клубова; услуге подучавања 

у области спорта; организовање догађаја из области 

спорта у добротворне сврхе; услуге забаве у виду 

телевизијских програма уживо из области спорта; 

пружање информација у вези са спортским 

догађајима, забавом и забавним догађајима путем он-

лајн мрежа и интернета.  
 

(210) Ж- 2022-2364 (220) 27.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Mallhi-sports d.o.o., Луке Војводића 14,  

11090 , Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.04  

(591) светло плава, тамно пава 

(511) 5  фармацеутски препарати; раствори за нос.  

10  иригатори за нос.  
 

(210) Ж- 2022-2366 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) AGROHIM & KEMOIMPEX DOO BEOGRAD 

(SAVSKI VENAC), Ресавска 66, 11169, Београд, RS 

(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44, 

11000, Београд 

(540) 

My Way 

(511) 35  услуге трговине на велико и мало 

аутопоремом, аутокозметиком, пнеуматицима и 

акумулаторима.  

37  услуге поправљања пнеуматика; услуге 

инсталирања пнеуматика.  
 

(210) Ж- 2022-2370 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag,  

Mölndals bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ZEWA FLEXISHEETS 
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(511) 3  влажни тоалет папир; марамице натопљене 

течношћу; крпе импрегниране средствима за 

чишћење; сапуни; средства за чишћење; пешкири 

импрегнирани козметичким лосионом; целулозна 

вата за козметичку употребу; штапићи од вате за 

козметичку употребу; средства за скидање шминке; 

лосиони за козметичку употребу; ватени штапићи за 

козметичку употребу; марамице импрегниране 

козметичким средствима у сврху шминкања и неге.  

16  тоалет папир; марамице од папира или од 

целулозе; салвете од папира или од целулозе; 

марамице за шминку, негу лица и пешкири; 

кухињске ролне од папира или од целулозе; 

марамице за негу лица.  
 

(210) Ж- 2022-2372 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) BOXWOOD CAPITAL DOO BEOGRAD , 

Цара Лазара 5-7/1, 11000, Стари град-Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло зелена, црна, бела  

(511) 9  софтвери за рачунарске игре, који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

оперативни рачунарски програми; снимљени; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунари; интерфејси за рачунаре; 

монитори [компјутерски програми]. 

35  рекламирање; услуге рекламних агенција; 

рекламирање слањем наруџбеница; производња 

рекламних филмова; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; услуге 

подсећања на уговорене састанке [канцеларијски 

послови]; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

услуге продаје путем лицитације; рекламирање 

преко плаката; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; стручне услуге о пословној ефикасности; 

обавештења о пословима; пословна испитивања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

помоћ у пословном управљању; консултације у 

пословном управљању; пословно управљање за 

независне пружаоце услуга; пословно управљање 

хотелима; пословно управљање за сценске уметнике; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; пословна истраживања; 

професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем веб страница; услуге пословног 

саветовања за дигиталну трансформацију; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

различитих стручњака са клијентима; услуге 

агенција за пружање пословних информација; услуге 

посредовања у трговини; услуге комерцијалног 

лобирања; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; услуге праћења конкуренције; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање статистичких података; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; компјутерско управљање подацима; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; вођење пословних догађаја; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; услуге 

корпоративне комуникације; анализе трошкова и 

цене коштања; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; услуге обраде 

података [канцеларијски послови]; презентација 

робе; развој концепта оглашавања; непосредно 

оглашавање путем поште; дистрибуција рекламног 

материјала; дистрибуција узорака; израда извода са 

рачуна; економске прогнозе; услуге агенција за 

запошљавање; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; организовање модних ревија 

у промотивне сврхе; финансијска ревизија; услуге 

пописивања поклона; маркетинг преко инфлуенсера; 

привремено пословно управљање; фактурисање; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

услуге праћења тржишта; истраживање тржишта; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; маркетиншка 

истраживања; услуге односа са медијима; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; услуге праћења штампе; 

услуге претплате на новине за друге; изнајмљивање 

канцеларијске опреме у заједничким радним 

просторима; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге онлајн малопродаје претходно 

снимљене музике и филмова који се преузимају са 

интернета; услуге онлајн малопродаје дигиталне 

музике која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје мелодије звона које се преузимају са 
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интернета; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; услуге онлајн поручивања 

хране за понети и доставе из ресторана; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

припрема студија о профитабилности пословања; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге 

поређења цена; промоција производа преко 

инфлуенсера; пружање података из телефонског 

именика; регистровање писане комуникације и 

података; писање текстова за рекламне намене; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

телефонских централа; продукција емисија 

телевизијске продаје; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

и одржавање информација у регистрима; ажурирање 

огласних материјала; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; обрада 

текста; писање рекламних текстова.  

36  управљање стамбеним зградама; најам 

апартмана; процена уметничких дела; инвестирање 

капитала; издавање пословног простора 

[непокретности]; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; послови везани за 

непокретности; услуге агенција за промет 

некретнина; процена некретнина; посредовање у 

промету некретнина; управљање непокретностима; 

изнајмљивање некретнина; убирање најамнине 

[станарине].  

37  грађевински надзор; консултације о грађењу; 

изградња инфраструктурних објеката; пружање 

информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама.  

38  омогућавање приступа рачунарским базама 

података; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; комуникација 

преко рачунарских терминала; комуникација преко 

мреже оптичких влакана; телефонске комуникације; 

пренос порука и слика посредством рачунара; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

пренос факсимилом; услуге геолокације 

[телекомуникационе услуге]; пружање информација 

у области телекомуникација; форуми [причаонице] 

на друштвеним мрежама; слање порука; услуге 

новинских агенција; пружање услуга онлајн форума; 

пејџинг услуге, радиом, телефоном или другим 

видом електронског комуницирања, стриминг 

[проток] податак; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; телефонске услуге; пренос 

дигиталних датотека; пренос електронске поште; 

пренос подкаст садржаја; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; пренос 

видео садржаја на захтев; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште.  

42  саветовање из области архитектуре; 

архитектонске услуге; саветовање у области 

вештачке интелигенције; рачунарско програмирање; 

саветовање о сигурности рачунара; саветовање у 

области рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; саветодавне 

услуге из области комјутерске технологије; заштита 

од рачунарских вируса; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; рачунарски графички дизајн за мапирање 

видео пројекција; услуге рачунарског програмирања 

за обраду података; пружање виртуалних 

рачунарских система путем рачунарства у облаку; 

грађевинско пројектовање; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије]; израда и 

одржавање веб страница за друге; рударење 

кроптовалуте; услуге кодирања податка; 

консултације о сигурности података; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

унутрашњи дизајн; пројектовање модела 

рачунарском симулацијом; развој рачунарских 

платформи; развој видео и рачунарских игара; 

дигиталне форензичке истраге у области 

високотехнолошког криминала; дигитализација 

докумената [скенирање]; умножавање рачунарских 

програма; електронско похрањивање података; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

графички дизајн; графички дизајн промотивног 

материјала; хостинг рачунарских веб страница; 

услуге индустријског дизајна; саветовање у вези 

информационих технологија; услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга; 

пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб страница; 

инсталирање рачунарског софтвера; консултације о 

безбедности интернета; услуге лого дизајнирања; 

одржавање рачунарског софтвера; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

надгледање раунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 
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надгледање рачунарских система ради откривања 

кварова; чување резервне копије података ван мреже; 

платформа као услуга [паас]; откључавање 

[декодирање] мобилних телефона; поновно 

успостављање рачунарских података; изнајмљивање 

објеката за дата центре [центре података]; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области технологије 

телекомуникација; истраживање у области 

технологије вештачке интелигенције; обезбеђивање 

алата за претраживање [претраживача] на интернету; 

сервер хостинг; софтвер у виду сервиса [саас]; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података; 

стилизација [индустријски дизајн]; геодетско 

мерење; услуге технолошког саветовања за 

дигиталну трансформацију; саветодавне услуге у 

области сигурности телекомуникационих мрежа; 

саветодавне услуге из области телекомуникационе 

технологије; ажурирање рачунарског софтвера; 

пружање корисничких услуга аутентификације 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

мрежне софтверске апликације; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; 

изнајмљивање веб сервера; саветовање о изради веб 

страница; писање рачунарских кодова.  
 

(210) Ж- 2022-2373 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Благоје Милинковић, AGRO-KULA d.o.o., 

Стевана Немање 16, 26300, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) HEX ff0600 RGB 255,6,0  

(511) 7  витла; вршалице; машине за вршидбу; 

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче ( машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи; 

житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке; 

расипачи минералног ђубрива; машине за расипање 

стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива; 

мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор; пољопривредни култиватори; 

резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за 

распршивање семена; сејачице за пољопривредне 

машине; сејачице које тегли трактор ( машине ); 

тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче; 

механички берачи; елеватори; сејалице семена; 

косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи 

стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни; 

комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине 

за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе; осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе; осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.  

11  системи за хидропонски узгој; системи прскалица 

за наводњавање; системи прскалица за наводњавање 

травњака.  

12  трактори; тракторске гуме; приколице; 

приколице за радне машине; приколице за расипне 

товаре; приколице са рудом; пољопривредни 

трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне 

приколице.  
 

(210) Ж- 2022-2375 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Благоје Милинковић, AGRO-KULA d.o.o., 

Стевана Немање 16, 26300, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 06.19.09; 15.01.17; 15.01.21; 26.04.04; 

26.04.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(591) TAMNO ZELENA  HEX 045a51  RGB 4,90,81 

NARANDZASTA   HEX ee751a   RGB 238,117,26 

(511) 7  прскалице за индустријску или комерцијалну 

употребу, осим ручних.  

21  вртне прскалице; прскалице за травњаке; 

прскалице за заливање цвећа и биљака.  

44  ваздушно и површинско прскање ђубривима и 

другим пољопривредним хемикалијама.  
 

(210) Ж- 2022-2376 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 
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(731) Иван Матијашевић, Живана Самарџића 1а, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.10; 01.13.15; 05.01.03; 05.01.16; 

26.01.06; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01  

(511) 29  јестиве масти; кикирики путер; какао путер; 

какосов путер; воће, конзервисано; кокос, осушени; 

џемови; залеђено воће; супе; суво грожђе; поврће, 

конзервисано; поврће, сушено; јестива уља; смрзнуто 

воће; урме; рибљи филети; воће, кувано; воћни желе; 

воћна пулпа; баштенска зелен (конзервисана); пића од 

млека (где млеко преовлађује); сурутка; производи од 

млека; палмино уље за исхрану; орах, прерађен; парадајз 

пире; салате од поврћа; маст за исхрану; салате од воћа; 

сок од парадајза за кување;  млевени бадем; прерађени 

кикирики; печурке, конзервисане; кокосово уље; алое 

вера припремљена за људску употребу; воћни листићи; 

воћни чипс; конзервисана риба; конзервисано месо; 

грудве згњечене соје; воће, конзервисано; компот од 

јабука; тахини- тесто са семеном од сусама; хумус (тесто 

од хумуса); закуска-мали оброци од воћа припремљени 

на брзину; сојино млеко (додатак млеку); млечни 

фрапеи, милк шејк; ајвар (конзервисана паприка); мусеви 

од поврћа. 

30  паста; зачини;  хлеб без квасца; двопек; бисквити; 

сладни бисквити; колачи; вафел производи; слатке 

земичке, колачићи; какао;  производи од какаоа; 

кафа; биљни препарати за употребу као замена за 

кафу; колачи; препарати од житарица, жита; жвакаћа 

гума; чај; чоколада; марципан; зачини; посластице; 

кукурузне пахуљице; кокице; сладолед; палачинке; 

природни заслађивачи; пастру колач; какао напици 

са млеком; пића од кафе са млеком; пића од чоколаде 

са млеком; мед; пастиле (посластичарске); бомбоне 

(посластице); колачи; ољуштени овас; храна на бази 

овса; пића на бази кафе; пића на бази кафе;  пића на 

бази какаоа; пића на бази чоколаде; замена кафе 

(вештачка кафа); прополис; матични млеч; колачи од 

пиринча; ледени чај; чај (напици од чаја); мусеви 

чоколадни; Coulis (воћни преливи, сосеви).  

32  пића од воћа и поврћа мешаног (smoothies); 

безалкохолни воћни екстракти; воћни напици, 

безалкохолни; пића од сурутке; препарати за 

прављење пића; воћни сокови; сирупи за пића; воде 

(пића); препарати за прављење воде засићене угљеником 

(газирана); минерална вода (пиће); Selters вода; вода за 

сто (питка); лимунаде; сок од поврћа (пиће); сирупи за 

лимунаде; шира (неферментисана); пиће од јечма или 

бадема и наранџиног цвета; сода вода; сок од парадајза 

(пиће); безалкохолна пића; млеко од бадема (пиће); 

пилуле за газирање пића; прашкови за газирање пића; 

вода засићена угљеником (газирана); аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни нектар (безалкохолни); 

изотоници; млеко од кикирикија (безалкохолни 

напитак); сок од јабуке (безалкохолни); квас-

безалкохолни напитак; напици од меда (безалкохолни); 

алое вера, безалкохолна пића од алое.   
 

(210) Ж- 2022-2377 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) International Foodstuffs Co LLC ,  

P.O Box No. 4115, Sharjah, AE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.01.06; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24  

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

[ghee], маргарин, путер, производи за супу, млеко и 

млечни производи, млеко с укусом, млечни шејкови, 

месо, риба, живина и дивљач, месни екстракти, 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће, 

преливи свих врста и описа укључујући преливе који 

нису млечни, слатка павлака, желеи, џемови, 

компоти, јаја, грицкалице на бази кромпира и које 

нису на бази кромпира, чипс од кромпира и листићи 

од кромпира, све врсте конзервисаног и сушеног 

сочива, пасуља, грашка и махунарки (који нису за 

употребу у пољопривреди), печурке, конзервисани 

кикирики.  
 

(210) Ж- 2022-2380 (220) 29.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) СЛАВИАМЕД ДОО, Булевар ослобођења 97, 

11040, Београд, RS 

(540) 

DuoVert 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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(210) Ж- 2022-2381 (220) 29.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, Ниш, RS 

(740) Окиљевић Милуша, адвокат, Масарикова 5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.18; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24  

(511) 11  машине за прављење сладоледа; електричне 

посуде за прављење сладоледа; замрзивачи; апарати 

за хлађење пића; апарати и машине за хлађење; 

расхладне кутије, електричне; преносни фрижидери, 

електрични; фрижидери; расхладне витрине; грејни и 

расхладни апарати за точење топлих и хладних 

напитака.   

16  постери; бележнице, нотеси; албуми; оловке; 

свеске; папир за паковање; календари; кесе за 

набавку од папира или пластике; марамице од 

папира за чишћење.   

20  колица за послужење; декорације од пластике за 

храну; столице; послужавници, неметални; намештај 

за вагон ресторане; ручна колица.  

21  кашике за сладолед; посуде за прављење леда и 

сладоледа, неелектричне; стаклене тегле; посуде за 

пиће; посуде; расхладне боце; стаклене посуде; 

посуде за прављење леда; стони држачи салвета; 

преносне расхладне кутије, неелектричне; преносни 

фрижидери, неелектрични; чаше, папирне или 

пластичне; расхладне торбе и кесе.  

30  сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; 

везивни агенси за сладолед; прашак за прављење 

сладоледа; слаткиши од шећера; чоколада; природни 

заслађивачи; зачини; лед за освежавање; ментол за 

посластице; шербет; сорбеи; смрзнути јогурт; воћни 

преливи; намази на бази чоколаде.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана који нуде храну за понети; кетеринг 

хране и пића.   
 

(210) Ж- 2022-2382 (220) 29.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Kopa Investments corporation d.o.o. Beograd-

Novi Beograd, Јурија Гагарина 19, 11000, Београд, RS 

 

(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.01.04; 26.03.23; 26.11.03; 26.11.09; 

26.11.12; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 36  изнајмљивање некретнина; посредовање у 

промету некретнина; управљање непокретностима; 

најам апартмана; издавање пословног простора 

[непокретности]; послови везани за непокретности 

43  пансионске услуге; изнајмљивање привременог 

смештај а; услуге хотелског смештаја; резервисање 

пансиона; услуге резервисања хотела; изнајмљивање 

смештај а за одмор.   
 

(210) Ж- 2022-2383 (220) 29.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(300) 202201756  20.10.2022.  DK. 

(731) LEGO Juris A/S,    , 7190 Billund, DK 

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

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.03; 27.05.08; 29.01.15  

(591) тамно љубичаста, крем бела, циклама розе, 

светло зелена, лила, светло плава, розе, светло 

наранџаста, тиркизна  

(511) 9  аудио записи; видео записи; унапред 

снимљени играни филмови; електронске 

публикације, које се могу преузети; компјутери; 

компјутерски софтвер, снимљен; компјутерски 

хардвер; комуникациони уређаји; 

телекомуникациони уређаји; уређаји за даљинско 

управљање; датотека слика која се може преузети; 

рефлектујући дискови за ношење за превенцију 

саобраћајних незгода; декоративни магнети; торбе 

прилагођене за лаптопове, компјутерске таблете, 

мобилне телефоне и камере; футроле прилагођене за 

компјутере, компјутерске таблете, мобилне телефоне 

и камере; кодиране поклон картице; снимљен 

садржај; унапред снимљени дискови; унапред 

снимљени видео; унапред снимљени филмови; 
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снимљени програм за компјутерске игрице; уређаји и 

инструменти за снимање, пренос, репродуковање 

или обраду звука, слика или података.  

16  папир; картон; штампане ствари; штампане 

публикације; канцеларијски материјал; материјал за 

уметнике; пластични листови, пластичне фолије и 

кесе за умотавање и паковање; кесе, наиме коверте 

од папира или пластике за паковање; торбе, наиме 

торбице од папира или пластике за паковање; папир 

за умотавање; картон за паковање; кутије за 

складиштење од папира; материјал за обуку и 

наставу; свеске; адвентски календар; налепнице, као 

канцеларијски материјал; хемијске оловке, као 

канцеларијски материјал; оловке; гумице; календари; 

папир за умотавање поклона; папирне декорације за 

прославе; честитке; организатори за деск-топове.  

25  одећа; обућа; покривала за главу; костими за 

маскенбал.  

28  игре; играчке; ручне јединице за играње 

електронских игара; уређаји за електронске игре 

адаптирани за употребу са спољњим дисплеј екраном 

или монитором; електронске игре; конструктивне 

играчке; орнаменти за божићне јелке, осим лампица, 

свећа и слаткиша; маске, као играчке.  

41  образовне услуге; услуге подучавања, наиме тренинг; 

услуге забаве; културне активности; обезбеђивање 

информација из области забаве; обезбеђивање 

информација из области образовања; обезбеђивање 

онлајн електронских публикација, које се не могу 

преузети; обезбеђивање онлајн игрица; обезбеђивање 

онлајн видеа, који се не могу преузети; обезбеђивање 

онлајн музике, која се не може преузети.  
 

(210) Ж- 2022-2386 (220) 29.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) ADVOKAT MIRJANA KUZMANOVIĆ, 

PALISADSKA 1 deo 5/8, 11000, Beograd 

(540) 

Alkaloid Nutraceuticals 

(511) 5  дијететски и хранљиви додаци; 

нутрицеутици као додаци исхрани; нутрацеутски 

препарати за терапеутске или медицинске намене; 

витамински додаци исхрани; минерални хранљиви 

додаци исхрани; медицински додаци исхрани; 

медицински чај; биљни екстракти за медицинске 

намене; биљни чајеви за медицинске сврхе; лековито 

биље; додаци исхрани са козметичким дејством; 

колаген за употребу у медицини; додаци исхрани 

који садрже витамине; дијететски суплементи 

прилагођени за медицинску употребу; витамински 

препарати*; казеин као додатак исхрани.  

30  чај; биљни чајеви*.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних савета 

и информација потрошачима при избору роба и услуга; 

комерцијалне информационе услуге доступне путем 

интернета; услуге велепродаје у вези са додацима 

исхрани; услуге малопродаје везане за додатке исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-2387 (220) 30.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Mojo AI Media Technologies DOO ,  

Господара Вучића 149, 11111, Београд, RS 

(740) Елеонора Сергијевић, Саше Фоилиповића 9, 

11231, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.08; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) РГБ ознаке су: сива: #2Б3038, бела: #фффффф; 

црвена: Ф94Б6Ц  

(511) 9  носиви монитори са видео дисплејем.  

35  маркетинг у оквиру издавања софтвера; циљни 

маркетинг.  

42  дизајнирање рачунарског софтвера; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса [SaaS].  
 

(210) Ж- 2022-2388 (220) 30.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Synnefo d.o.o. Beograd, Јазачка 15,  

Земун Поље-Београд, RS 

(740) Адвокат Ксенија Булатовић, Душана 

Вукасовића 64/27, Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24  

(511) 34  електронске цигарете и орални 

вапоризатори за пушаче.  
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(210) Ж- 2022-2389 (220) 30.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Зорица Миљковић, Дејана Смиљковића 32, 

11213, Падинска Скела-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.05; 25.01.13; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела  

(511) 25  кошуљице за крштење за девојчице и 

дечаке; марамице за нафору; кесице за нафору; 

кесице за прамен косе са воском.  
 

(210) Ж- 2023-3 (220) 04.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Благоје Милинковић, AGRO-KULA d.o.o., 

Стевана Немање 16, 26300, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.01.10; 25.03.03; 26.04.06; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.17  

(591) CRVENA HEX: ff0302 RGB : 255,3,2  

(511) 7  витла; вршалице; машине за вршидбу; 

грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли 

трактор; дрљаче (машине за земљане радове); 

грабуље за сено које тегли трактор; машине за 

вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне 

машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи; 

житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке; 

расипачи минералног ђубрива; машине за расипање 

стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива; 

мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор; пољопривредни култиватори; 

резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за 

распршивање семена; сејачице за пољопривредне 

машине; сејачице које тегли трактор (машине ); 

тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче; 

механички берачи; елеватори; сејалице семена; 

косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи 

стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни; 

комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање у индустријске сврхе; машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине; машине за жетву; машине 

за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе; осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе; осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.  
 

(210) Ж- 2023-4 (220) 28.12.2022. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Милан Огњеновић, Салаш 109, 21235, Темерин, RS 

(740) Милан Недељков, адвокат, Максима Горког 6, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.06.03; 26.11.01; 26.11.08; 27.03.03; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена  

(511) 41  дресирање животиња; организовање 

изложби животиња за културне или образовне 

намене; организовање изложби паса.  

43  услуге прихватилишта за животиње; услуге 

привременог смештаја које пружају прихватилишта.  

44  узгој животиња, нарочито паса.  
 

(210) Ж- 2023-16 (220) 05.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Светлана Савчић, Банатска 2,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Стефан Пекић, адвокат, Железничка 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 11.03.01; 26.02.03; 26.11.02; 26.11.08; 27.01.12; 

27.03.15; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 1  керамичке глазуре   
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14  амајлије [накит]; наруквице [накит]; брезлетне 

[накит]; ситни украси [бижутерија]; привесци за 

накит; привесци [накит]; брошеви [накит]; огрлице 

[накит]; накит; прстење [накит]; минђуше; кутије за 

накит; кутије за излагање накита  

21  лавори [посуде]; комплети посуда за кување; 

посуде за путер; поклопци за кутије за путер; кригле 

за пиво; посуде за пиће; кутије за сапун; кутије за 

чај; посуде [чиније]; флашице за уље и сирће; 

декоративни бокали; шерпе; керамика за употребу у 

домаћинству; украси од порцелана; чиније за воће; 

поклопци за лонце; цедиљке [кухињске справе]; 

посуђе за кување, неелектрично; кухињске даске за 

сецкање; држачи за сапуне; грнчарија; саксије; 

лонци; посуде за поврће; чашице за јаја; даске за 

сечење хлеба; оклагије [кућне]; кашике за сервирање 

колача; земљано посуђе; посуде за бибер; 

порцеланска роба; вазе; посуде за сапун; држачи 

сапуна; грнчарија; кутије за употребу у домаћинству 

или кухињи; прстенови за салвете; чиније за салату; 

сланици; сервиси [посуђе]; посуђе; сервиси за чај 

[стоно посуђе]; стони држачи салвета; тацне; чиније 

за супу; статуе од порцелана, керамике, печене 

глине, теракоте или стакла; чиније за шећер; стоне 

украсне вазне; шољице; чајници; стоно посуђе 

[изузев кашика, виљушки, ножева]; шоље; уметничка 

дела од порцелана, керамике, печене глине, теракоте 

или стакла; тањири; прстенови за свеће; посуде за 

бомбоне; посуде за слаткише; свећњаци; чајници, 

неелектрични; бисте од порцелана, керамике, печене 

глине, тера коте, или стакла; сервиси за кафу [стоно 

посуђе]; поклопци за храну; прекривачи хране; 

бокали; крчази; кухињске посуде; кухињски 

прибори; прибори за кување, не-електрични; држачи 

за чачкалице; натписи [ознаке] од порцелана или 

стакла; фигурине од порцелана, керамике, печене 

глине, теракоте или стакла; статуете од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

цедиљке за чај; врчеви и кригле; сетови флашица за 

уље и сирће; штапићи за јело; штапићи за коктеле; 

посуде за колаче; чаше за пиће; ротирајућа тацна 

послужавник; варјаче [кухињски прибор]; прозорске 

жардињере; држачи за свеће; сервисне кутлаче; 

чиније за супу; послужавници за џепни садржај [за 

ситне предмете] за кућну употребу; фигурице од 

порцелана, керамике, глине, теракоте или стакла за 

торте; посуде за печење; подметачи за пивске чаше, 

који нису од папира нити текстила; виљушке за 

сервирање; кашике за сервирање.   
 

(210) Ж- 2023-17 (220) 09.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MELAFIN 

(511) 5  пестициди, хербициди, фунгициди, 

инсектициди.  
 

(210) Ж- 2023-19 (220) 09.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TEKALIN 

(511) 5  пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2023-20 (220) 09.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ДАНИЈЕЛА ЗЛОКОЛИЦА ПР 

ДЕСТИЛЕРИЈА ЗЛОКОЛИЦА, Чурушка 35, 

21230, Жабаљ, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.07  

(591) браон златна  

(511) 33  алкохолна пића; дестилисана пића, ракије и ликери.  
 

(210) Ж- 2023-21 (220) 10.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) ZLATIBORAC, Мојковачка 58, 11136, Београд, RS 

(540) 
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(531) 25.01.01; 25.01.10; 25.03.11; 26.04.06; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена, бела, црна  

(511) 29  беле кобасице; бели сиреви; бечке 

кобасице; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; виршле; виршле у кукурузном тесту на 

штапићу; говедина; говеђе пљескавице; говеђи 

гулаш; готова јела која се састоје углавном од меса; 

гушчија паштета; дивљач, која није жива; димљене 

кобасице; димљени сир; димљено месо; екстра 

девичанско маслиново уље за исхрану; екстра 

девичанско маслиново уље за кулинарске потребе; 

желеи, џемови, компоти; желе од меса; живина, која 

није жива; животињска маст за исхрану; животињска 

уља за кување; животињска уља за храну; 

животињски бубрези [изнутрице]; замене за месо; 

јагњетина прерађена; јаја; јаја, млеко и млечни 

производи; јестива уља и масти; јестиве масти; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; јогурт базиран на заменама 

за млеко; јогурти за децу; јогурти са ниским нивоом 

масти; јогурти са укусима; јогурти са укусом воћа; 

кеилбаса кобасице; кефир; кисело млеко; кобасице; 

кобасице братвурст [братwурст]; кобасице крвавице; 

коже од сланине; коктел виршле; конзервирана 

говедина; конзервирана свињетина; конзервирана 

свињетина и пасуљ; конзервиране кобасице; 

конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; конзервирано месо, риба, поврће и воће; 

конзервирано, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервисано месо; кувано месо, конзервирано; 

масноће; масти за исхрану; меки бели сиреви; меки 

зрели сиреви; меки сиреви; мермелада; месне 

прерађевине; месни екстракти; месни намази; месни 

нарезак; месни наресци; месни одресци; месни 

сокови; месо; месо, живина и дивљач; месо за 

кобасице; месо или риба у конзерви; месо, риба, 

живина и дивљач; месо, риба, живинско месо и 

дивљач; месо са роштиља маринирано у соја сосу; 

месо у конзерви; млевено месо; млеко; млеко без 

лактозе; млеко и млечни производи; млеко, сир, 

путер, јогурт и други млечни производи; мортадела; 

мусеви од меса; нарезани комади овчетине; обрађено 

месо; омоти за кобасице; омоти за кобасице и 

њихове имитације; омоти за кобасице од природних 

црева; омоти за кобасице од синтетичких материјала; 

паковани оброци који се углавном састоје од меса; 

паниране кобасице; печена говедина; пилетина; 

пихтије; поврће конзервирано или у теглама; поврће, 

прерађено; пржено месо; припремљена говедина; 

припремљена јела од меса; припремљено месо; ребра 

[одрезак од меса]; салама; свеже месо; свињетина; 

свињска маст; свињски котлети; сир; сирове 

кобасице; сланина; сланина у комадићима; суво 

месо; сухомеснати производи; суџук [кобасице]; 

сушена говедина; сушена усољена говедина; сушена 

шунка; сушено воће; сушено воће и поврће; сушено 

месо; телетина; ћуретина; усољено месо; 

франкфуртске кобасице; црева за кобасице, природна 

или вештачка; џемови; шкембићи; шунка.  

30  кафа; кафа, чај, какао и вештачка кафа; кафа, чај, 

какао и замена кафе; брашно*; брашно и производи 

од житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

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

сосови и други додаци јелу.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај; пружање ресторанских услуга; кетеринг у 

ресторанима брзе хране; услуге ресторана; услуге 

ресторана брзе хране.  
 

(210) Ж- 2023-22 (220) 10.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) BRID VIDEO DOO Beograd-Novi Beograd, 

Тадије Сондермајера 3, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Матија Делић, Краља Милутина 33, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела  

(511) 9  рачунарски програми, који се могу 

преузимати.  

16  наливпера; папир; транспаренти [банери] од 

папира; бележнице; периодичне публикације; 

штампане публикације; фотогоафије (штампане); 

штампане ствари; фасцикле (канцеларијски 

матеоиiал); календари; оловке; картон; 

канцеларијски материјал, изузев намештаiа; 

пластичне фолије за омотавање; листови папира 

(канцеларијски); налив пера и хемијске оловке 

(канцеларвјски поибор); лепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; материје за печаћење за 

канцеларијску употребу; траке за везивање 

(књиговезачке); материјал за обуку (изузев апарата); 

посуде за писма. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; ажурирање 

огласних материјала; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање; оглашавање; рекламирање на радију; 

услуге односа са јавношћу; рекламирање реко 
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телевизије; услуге рекламних агенција; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; писање рекламних 

текстова; тражење спонзорства; производња 

рекламних филмова; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику (pay per 

click оглашавање); ажурирање и одржавање података 

у рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; развој 

концепта оглашавања; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; циљни маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; помоћ у 

пословном управљању; ангажовање спољних фирми 

за административно управљање компанијама; израда 

извода са рачуна; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; услуге 

оглашавања за стварање идентитета бренда за друге. 

38  пренос дигиталних датотека; бежично 

емитовање; стриминг (проток) података;пренос 

видео садржаја на захтев.  

42  рачунарско рограмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; изнаiмљиваље рачvнарског 

софтвера; поновно успостављаље рачунарских 

података; одржавање рачvнарског софтвера; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских веб 

страница; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; саветовање v области 

рачунарског софтвера; изнаiмљивање веб сервера; 

обезбеђиваље алата за претраживање (претраживача) 

на интернету; саветоваље о изради веб страница; 

софтвер у виду сервиса (SaaS); саветовање у вези 

информационих технологија; сервер хостинr; чување 

резервне копије података ван мреже; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб страница; услуге информационих 

технологија које се прvжаiу на бази аvтсорсинга; 

саветодавне услуге из области технологије; 

саветодавне услуге из области комјутерске 

технологије; креирање и дизајнирање за друге 

индекса информација заснованих на интернету 

(услуге информационе технологије); услуге 

кодирања податка; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга (PaaS); 

развој рачунарских платформи; рачунарски графички 

дизајн за мапирање видео пројекција; услуге 

рачунарског програмирања за обраду података; 

услуге софтверског инжењеринга за обраду 

података.   
 

(210) Ж- 2023-23 (220) 10.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Hitno marketplace d.o.o. Beograd, Дравска 1, 

спрат 6, стан 36, 11050, Београд-Звездара, RS 

(740) Огњен О. Ђурић, адвокат , Његошева 43/4 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) љубичаста, бела, црна  

(511) 35  услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа.  

38  услуге телекомуникација.  

45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2023-25 (220) 10.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(300) 018760840  12.09.2022.  EM. 

(731) Novak Đoković, 27 Avenue Princesse Grace, MC-

98000, Monaco, MC 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.01.08; 02.01.16; 21.03.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10 

(511) 5  додаци исхрани; пробиотски додаци; 

антиоксидантни додаци исхрани; хомеопатски 

додаци; витамински додаци; додаци храни; 

пребиотски додаци исхрани; лековити додаци 

исхрани; антиоксидантски додаци исхрани; 

дијететски додаци и додаци исхрани; минерални 

додаци храни; течни додаци храни; минерални 

додаци исхрани; течни додаци исхрани; течни 

витмински додаци; додаци храни који се састоје од 

витамина; протеини као додатак исхрани; ензими као 

додатак исхрани; протеински шејкови као додатак 

исхрани; течни биљни додаци исхрани; додаци 

исхрани за спортисте; дијететски додаци у праху; 

додаци исхрани у облику прехрамбених плочица; 

дијететски додаци исхрани и дијететски препарати; 

пића као додаци исхрани; биљни додаци исхрани; 

фластери са витаминским додацима; додаци исхрани 

са козметичким дејством; минерални додаци храни 

за људе; дијететски додаци исхрани за 

модификовани пост; додаци исхрани за 

немедицинске потребе; додаци исхрани направљени 

углавном од витамина; витамински препарати у 

облику прехрамбених додатака; нутрицеутици као 

дијететски додаци; додаци исхрани за побољшање 

телесне кондиције и издржљивости; мешавине за 

напитке који служе као додатак исхрани; додаци 

исхрани направљени углавном од минерала; 

препарати за суплементацију тела есенцијалним 

витаминима и микроелементима; додаци за јачање 

који садрже парафармацеутске препарате за 

профилактичку употребу за реконвалесценте; биљни 

дијететски додаци за особе са посебним дијететским 

потребама; агенси за администрирање у облику 

растворљивих филмова који олакшавају унос 

додатака исхрани; агенси за администрирање у 

облику облога за таблете који олакшавају унос 

додатака исхрани; витамински напици; медицинска 

пића; минерални напици (медицински-); 

фармацеутски препарати за лечење спортских 

повреда; препарати за употребу као прехрамбени 

додаци за људску исхрану [медицински]; компресе 

[завоји]; витаминске таблете; замена за оброк у 

праху; додатак исхрани, плочице за повећање 

енергије као замена за оброк; нутриционистичка 

мешавина за пиће као замена за оброк; биљни чајеви 

[медицински напици].  

32  изотоници; изотоници [за немедицинску 

употребу]; спортски напици; спортски напици који 

садрже електролите; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; концентрати за употребу у припреми 

спортских напитака; прашкови за припремање 

напитака; прашкови за употребу у припреми 

освежавајућих безалкохолних пића; безалкохолна 

пића; безалкохолни препарати за припрему напитака; 

разблаживи препарати за прављење напитака; 

препарати за припрему безалкохолних напитака; 

сирупи и други безалкохолни препарати за припрему 

напитака; нискокалорична безалкохолна пића; 

безалкохолни напици обогаћени витаминима; сирупи 

за припрему безалкохолних напитака; концентрати 

за припрему освежавајућих безалкохолних пића; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолна пића обогаћена витаминима и 

минералним солима; минерална вода; вода.  

35  услуге малопродаје, услуге велепродаје, услуге 

малопродаје путем каталога, онлајн малопродајне 

услуге, малопродајне услуге путем наручивања 

поштом, малопродајне услуге на бази телевизијске 

продаје, све горе наведене услуге се односе на следеће 

производе: додаци исхрани, пробиотски додаци, 

антиоксидантни додаци исхрани, хомеопатски додаци, 

витамински додаци, додаци храни, пребиотски додаци 

исхрани, лековити додаци исхрани, антиоксидантски 

додаци исхрани, дијететски додаци и додаци исхрани, 

минерални додаци храни, течни додаци храни, 

минерални додаци исхрани, течни додаци исхрани, 

течни витамински додаци, додаци храни који се 

састоје од витамина, протеини као додатак исхрани, 

ензими као додатак исхрани, протеински шејкови као 

додатак исхрани, течни биљни додаци исхрани, 

додаци исхрани за спортисте, дијететски додаци у 

праху, додаци исхрани у облику прехрамбених 

плочица, дијететски додаци исхрани и дијететски 

препарати, пића као додаци исхрани, биљни додаци 

исхрани, фластери са витаминским додацима, додаци 

исхрани са козметичким дејством, минерални додаци 

храни за људе, дијететски додаци исхрани за 

модификовани пост, додаци исхрани за немедицинске 

потребе, додаци исхрани направљени углавном од 

витамина, витамински препарати у облику 

прехрамбених додатака, нутрицеутици као дијететски 

додаци, додаци исхрани за побољшање телесне 

кондиције и издржљивости, мешавине за напитке који 

служе као додатак исхрани, додаци исхрани 

направљени углавном од минерала, препарати за 

суплементацију тела есенцијалним витаминима и 

микроелементима, додаци за јачање који садрже 

парафармацеутске препарате за профилактичку 

употребу за реконвалесценте, биљни дијететски 

додаци за особе са посебним дијететским потребама, 

агенси за администрирање у облику растворљивих 

филмова који олакшавају унос додатака исхрани, 

агенси за администрирање у облику облога за таблете 

који олакшавају унос додатака исхрани, витамински 

напици, медицинска пића, минерални напици 

(медицински-), фармацеутски препарати за лечење 

спортских повреда, препарати за употребу као 

прехрамбени додаци за људску исхрану [медицински], 

компресе [завоји], витаминске таблете, замена за 

оброк у праху, додатак исхрани, плочице за повећање 

енергије као замена за оброк, нутриционистичка 
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мешавина за пиће као замена за оброк, биљни чајеви 

[медицински напици], изотоници, изотоници [за 

немедицинску употребу], спортски напици, спортски 

напици који садрже електролите, напици за спортисте 

обогаћени протеинима, концентрати за употребу у 

припреми спортских напитака, прашкови за 

припремање напитака, прашкови за употребу у 

припреми освежавајућих безалкохолних пића, 

безалкохолна пића, безалкохолни препарати за 

припрему напитака, разблаживи препарати за 

прављење напитака, препарати за припрему 

безалкохолних напитака, сирупи и други 

безалкохолни препарати за припрему напитака, 

нискокалорична безалкохолна пића, безалкохолни 

напици обогаћени витаминима, сирупи за припрему 

безалкохолних напитака, концентрати за припрему 

освежавајућих безалкохолних пића; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака, безалкохолна 

пића обогаћена витаминима и минералним солима, 

минерална вода, вода.  
 

(210) Ж- 2023-26 (220) 11.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) OZDUMAN TARIM MAKINALARI SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI, Büyükkayacikosb 

Mahallesi, 512 Nolu Sokak, 4/1, Selçuklu, Konya , TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.17.02; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 7  машине и роботски механизми [машине] за 

употребу у пољопривреди и за узгој животиња; 

машине и роботски механизми [машине] за прераду 

житарица, воћа, поврћа и хране; пољопривредне 

машине за сетву; мотокултиватори [машине], 

пољопривредни култиватори.  
 

(210) Ж- 2023-28 (220) 11.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу 

Завод за заваривање Београд-Вождовац, Грчића 

Миленка 67, 11000, Београд-Вождовац, RS 

(740) Богосав Самарџић, адвокат, Ивана Ђаје 19, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 10.03.07; 25.12.01; 26.11.03; 26.11.09; 

26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 40  услуге варења.  

41  настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; пружање услуга у области образовања; испити 

из области образовања; припрема и вођење 

семинара; организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пренос знања и искуства [обучавање]; пренос 

пословног знања као и техничког знања и искуства 

[обучавање]; услуге сертификације у образовању, 

наиме пружање обуке и испитивање нивоа знања.   

42  хемијске анализе; хемијска испитивања; 

технолошка истраживања; испитивање материјала; 

инжењерске услуге; калибрација [мерење]; контрола 

квалитета; услуге научних лабораторија; 

истраживања у области заваривања.   
 

(210) Ж- 2023-33 (220) 12.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd., 11/F, Gaoxinqi 

science and technology building, district 67, Xingdong 

community, Xin'an street, Bao'an District, Shenzhen, CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(511) 9  апарати за обраду података; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

штампана кола; комутатори; исправљачи струје; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; програмабилни 

логички контролери; контролне табле [за струју]; 

полупроводници; апарати за беспрекидно напајање 

[батерија]; електрични апарати за комутацију; станице 

за пуњење електричних возила; батерије, електричне; 

инвертори струје; суперкондензатори за складиштење 
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енергије; фотонапонске ћелије; фотонапонски модули 

за производњу енергије; литијум-јонске батерије; 

инвертори који се користе у производњи соларне 

енергије; акумулатори за фотонапонску енергију; 

пуњиве батерије; преносиви пуњачи.  
 

(210) Ж- 2023-35 (220) 12.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Вук Татар , Јиречекова 5а, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

Kitchen&GoodWolf 

(511) 42  графички дизајн; графички дизајн промотивног 

материјала; дизајнирање визит карти; дизајнирање 

рачунарског софтвера; стилизација [индустријски 

дизајн]; унутрашњи дизајн; услуге дизајнирања 

паковања; услуге индустријског дизајна; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора].  
 

(210) Ж- 2023-36 (220) 12.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A. 

S., İstinye Mahallesi Balabandere caddesi No 14 Sarıyer 

34460, İstanbul, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Vintor 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2023-37 (220) 13.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) Premium Pharma DOO Novi Sad, Тихомира 

Остојића 4, спрат пп, број стана 2, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића 9, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.09.14; 05.03.13; 05.05.20; 24.17.20; 

27.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 5  фармацеутски препарати; витамински 

препарати; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; додаци 

исхрани са козметичким дејством.  

35  рекламирање преко плаката; презентација робе; 

дистрибуција рекламног материјала; непосредно 

оглашавање путем поште; дистрибуција узорака; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; маркетиншка истраживања; 

рекламирање слањем наруџбеница; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; писање рекламних 

текстова; маркетинг; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; развој концепта оглашавања; циљни 

маркетинг; оглашавање на отвореном.  
 

(210) Ж- 2023-39 (220) 13.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) 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) 

AURA GOLD 

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

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за 

дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; 

филтери за цигарете; џепне машинице за мотање 

цигарета; ручне машинице за пуњење папирних туба 

дуваном; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају.  
 

(210) Ж- 2023-40 (220) 13.01.2023. 

 (442) 28.02.2023. 

(731) British American Tobacco Exports Limited, 

Globe House, 1 Water Street , London WC2R 3LA, UK 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EVA GOLD 

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

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за 

дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; упаљачи 

за цигаре за пушаче; шибице; производи за пушаче; 

папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери за 

цигарете; џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of Trademarks 

Applications 
16.01.2023. - 15.02.2023. године 

 

Промена имена/адресе 
 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1688 промењена је у Удружење 

угоститељских и туристичких посленика Ниш, 

Косовке Девојке 6а, 18000 Ниш, RS; 
 
 

 

 

Промена пренос права 
 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/729 извршен је 

пренос на IN5 DOO, Дечка 155, 22310 Шимановци, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2022/1929 извршен је 

пренос на Orbis Fresh Solutions doo Beograd, Булевар 

Војводе Мишића 14, Хала 2, 11000 Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 83923 (181) 25.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1554 (220) 25.08.2022. 

 (151) 16.01.2023. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PODOVA 

TARKETT BAČKA PALANKA, Индустријска зона 14, 

21400, Бачка Паланка, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.24; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 27:  теписи, асуре, простирке, отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова, 

покривачи за зидове (не текстилни).  
 

(111) 83924 (181) 25.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1365 (220) 25.07.2022. 

 (151) 16.01.2023. 

(732) Shenzhen Zhiyuan Zhichuang Technology Co., 

Ltd., 6F,T3 Yibo Bldg,No.5010 Baoan Ave.,Caowei 

Community,Hangcheng Sub-district, Baoan Dist., 

Shenzhen, CN 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09  

(511) Кл. 34:  цигарете; електронске цигарете; течни 

раствори за електронске цигарете; орални 

вапоризатори за пушаче; никотинске заменске 

течности за електронске цигарете; држачи цигарета, 

муштикле; тубе за цигарете; кутије за цигарете, 

табакере; цигарете које садрже замену дувана, које 

нису за медицинску употребу; ароме изузев 

есенцијалних уља, за употребу у електронским 

цигаретама.  

(111) 83925 (181) 28.03.2032. 

(210) Ж- 2022-571 (220) 28.03.2022. 

 (151) 16.01.2023. 

(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада Јовановића 11, 

11030, Чукарица-Београд, RS 

(740) Александар С. Петровић, адвокат,  

Призренска 4, Београд 

(540) 

PRUKALOR 

(511) Кл. 5:  адстригенти за медицинске намене; 

ађуванти за медицинске потребе; албумински додаци 

храни за медицинску употребу; албумински 

препарати за медицинску употребу; алгинати за 

фармацеутске намене; алгинати као дијететски 

додаци; алгициди; алдехиди за фармацеутску 

употребу; алкални јодиди за фармацеутску употребу; 

алкалоиди за медицинску употребу; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; антикриптогамни 

препарати; антипаразитски препарати; антисептици; 

анти-уринарни препарати; ацетати за употребу у 

фармацији; ациди за фармацеутске потребе; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљни екстракти за 

медицинске намене; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биолошки препарати за 

употребу у медицини; витамински препарати; гелови 

за масажу за медицинску употребу; гелови за 

сексуалну стимулацију; гермициди; глицерин за 

медицинску употребу; глицерофосфати; глукоза за 

медицинску употребу; глукоза као додатак исхрани; 

дермални филери за убризгавање; дијагностички 

препарати за медицинску употребу; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинску употребу; 

дијастазе за медицинску употребу; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

додаци исхрани са козметичким дејством; додаци 

исхрани; еликсири [фармацеутски препарати]; 

ензими за медицинску употребу; ензимски препарати 

за медицинску употребу; ергот за фармацеутску 

употребу; естри за фармацеутску употребу; етри за 

фармацеутску употребу; изотопи за медицинску 

употребу; јод за фармацеутску употребу; јодиди за 

фармацеутску употребу; јодоформ; калијумове соли 

за медицинску употребу; канабидиол за медицинску 

употребу; канабис за медицинске намене; капсуле за 
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лекове; капсуле за фармацеутску употребу; кинин за 

медицинске намене; кинин за медицинску употребу; 

колаген за употребу у медицини; колодион за 

фармацеутску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; лекови за нерве; 

лекови за ублажавање стомачног затвора; лекови за 

употребу у стоматологији; лекови против грознице; 

лекови против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лецитин за медицинску употребу; 

лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелем и 

за масажу]; лосиони за ветеринарску употребу; 

лубриканти за личну сексуалну потребу; лупулин за 

фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску 

употребу; масти за медицинску употребу; медицинска 

пића; медицинска уља; медицинске бомбоне; 

медицинске инфузије; медицински алкохол; 

медицински лосиони за косу; медицински препарати за 

мршављење; натријумове соли за медицинску 

употребу; никотинске жваке као помоћ у одвикавању 

од пушења; никотински фластери као помоћ у 

одвикавању од пушења; нутрацеутски препарати за 

терапеутске или медицинске намене; пектин за 

фармацеутску употребу; пептони за фармацеутску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати за 

дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за лечење опекотина; препарати за 

смањење сексуалне активности; препарати за 

хемороиде; препарати против жуљева; протеини као 

додатак исхрани; пургативи [средства за чишћење]; 

противзапаљенска средства; седативи; серотерапијски 

лекови; серуми; сирупи за фармацеутску употребу; 

скроб за дијететске или фармацеутске потребе; 

средства за испирање очију; средства за испирање уста 

за медицинске намене; средства за смањење апетита за 

медицинске сврхе; стикови за ублажавање главобоље; 

стоматолошки абразиви; стрихнин; сулфонамиди 

[лекови]; сумпор у праху за фармацеутску употребу; 

таблете антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете 

за смањење апетита; таблете за тамњење коже; тартар 

за фармацеутску употребу; тетрахидроканабидинол 

[тхц] за медицинску употребу; тимол за фармацетску 

употребу; тинктура јода; тинктуре за употребу у 

медицини; успављујућа средства; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за лечење 

опекотина од сунца; фармацеутски препарати за лечење 

перути; фармацеутски препарати за негу коже; 

фармацеутски препарати на бази креча; фенол за 

фармацеутску употребу; хемијски препарати за 

фармацеутску употребу; хемијски препарати за 

медицинску употребу; хематогени; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за утврђивање трудноће; хемоглобин; 

хидрирани хлор за фармацеутску употребу; хлороформ; 

хормони за медицинску употребу; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; целулозни етри за 

фармацеутску употребу.   

(111) 83926 (181) 03.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2101 (220) 03.12.2021. 

 (151) 16.01.2023. 

(732) PET CLASS DOO, Корнелија Станковић 39, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.01.16; 05.09.24; 06.19.11; 07.01.09; 

07.01.13; 25.01.06; 26.01.13; 26.01.15; 26.01.16; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, бела, црвена, плава.  

(511) Кл. 29:  храну на бази меса, рибе, воћа или 

поврћа; јестиве инсекте; напитке од млека (у којима 

млеко преовлађује); замену за млеко, на пример, 

бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од 

кикирикија, пиринчано млеко, сојино млеко; 

конзервисане печурке; махунарке и коштуњаво воће 

припремљено за људску исхрану; семенке 

припремљене за људску исхрану, без зачина и арома; 

бели сиреви; димљени сир; замене за сир; зрели 

сиреви; маслине пуњене фета сиром у 

сунцокретовом уљу; меки бели сиреви; меки зрели 

сиреви; меки сиреви; мешани сиреви; млеко, сир, 

путер, јогурт и други млечни производи; незрели 

свежи сиреви; овчији сир; оцеђени бели меки сиреви; 

оцеђени сиреви; прерађени сир; свеж сир; сир; 

сиреви који дозревају помоћу плесни; сиреви са 

биљем; сиреви са зачинима; сиреви у облику умака; 

сиреви у праху; сок од парадајза за кување; парадајз 

пире; мућена павлака, шлаг; павлака [биљна] на бази 

поврћа; павлака [млечни производ]; сокови од 

поврћа за кување; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување.  

Кл. 30:  кечап [сос]; сосови за тестенине; умак од 

парадајза; тартар крем за кување.  

Кл. 32:  сок од парадајза [пиће].  
 

(111) 83927 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-340 (220) 25.02.2022. 

 (151) 16.01.2023. 

(732) Tapni d.o.o. Novi Sad , Хероја Пинкија  46/19 , 

21 000 , Нови Сад, RS 
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, светло сива, тамно сива  

(511) Кл. 9:  читачи и уређаји за обраду информација 

са смарт картица, који користе бежичну или 

комуникацију кратког поља (нфц); мобилне 

апликације за преузимање за употребу са преносним 

рачунарским уређајима, осим игара; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати, осим 

игара; апликације за рачунарске софтвере које се не 

могу преузимати, осим игара; паметне бизнис 

картице са qр кодом; кодиране кључ-картице; носачи 

и постоља за употребу с ручним дигиталним 

уређајима, наиме, са паметним телефонима, 

таблетима и преносивим звучним и видео уређајима 

за репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне 

електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне, 

таблете и преносиве звучне и видео уређаје за 

репродукцију; футроле за слушалице. 

Кл. 14:  накит, наруквице, огрлице, привесци, 

прстење, сатови, каишеви за сатове; привесци за 

кључеве; прстенови за кључеве.  

Кл. 16:  штампани материјал; визит карте; лични 

организатори и планери; адресари; планери; 

календари; канцеларијски прибор; прибор за радни 

сто који садржи држаче за оловке, држаче за 

спајалице, спајалице, штипаљке, футроле за оловке, 

оловке и хемијске оловке; нотеси; фасцикле; 

обележивачи за књиге; поклон картице.  

Кл. 20:  идентификационе наруквице, неметалне.  

Кл. 36:  услуге бесконтактног плаћања; услуге 

плаћања преко е-новчаника; трансакције картицама 

за награђивање лојалности и трансакције плац́ања 

рачуна са малопродавцима, трговцима и продавцима 

путем мобилних уређаја.  

Кл. 42:  услуге надгледања рачунарских 

безбедносних система; консултантске услуге у вези с 

рачунарским системима; надзор рачунарских 

система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у 

вези са рачунарском и интернет безбедношћу; 

саветодавне услуге у области сигурносног софтвера; 

софтвер као услуга (саас), осим у виду рачунарских 

игара; рачунарство у облаку, осим у виду 

рачунарских игара; консултантске услуге у вези са 

информационом технологијом (ит); хостинг сервера, 

платформа као услугу [паас]; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података, саветовање о 

сигурности рачунара, консултације о безбедности 

интернета, саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије.  

Кл. 45:  лиценцирање компјутерских програма, осим 

рачунарских игара; лиценцирање мобилних 

апликација, осим мобилних игара.  
 

(111) 83928 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-889 (220) 19.05.2022. 

 (151) 17.01.2023. 

(732) Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге FRATELLI BABB DOO 

BEOGRAD, Индустријска зона, Обреновац, RS 

(740) Адвокат Сремчевић М. Саша, Краља Милана 

20/12, 11500 Обреновац 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.08; 29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена и браон .   

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривачи за главу.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83929 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-927 (220) 25.05.2022. 

 (151) 18.01.2023. 

(732) BOTTEGA GRANDE DOO Beograd- 

Vračar, Крунска 19, 11000, Београд-Врачар, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.04; 03.04.24; 05.03.04; 05.07.10; 24.17.02; 

25.01.25; 26.01.15; 26.01.20; 26.11.09; 27.05.01  

(511) Кл. 29:  месо, храну на бази меса, 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 њихове замене, пиринач, 

тестенина и резанци, тапиока и саго, брашно и 
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производи од житарица, хлеб, пецива и кондиторски 

производи, чоколада, сладоледи, сорбеи и други 

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

пеци во, со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље, сирће, сосови и други додаци јелу.   

Кл. 33:  алкохолна пића, вина, жестока пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај, резервације привременог 

смештаја, на пример, хотелске резервације, 

изнајмљивање просторија за састанке, шатора и 

преносних грађевинских објеката, декорисање хране, 

израду скулптура од хране, изнајмљивање апарата за 

кување.   
 

(111) 83930 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-907 (220) 24.05.2022. 

 (151) 18.01.2023. 

(732) ZIJIN MINING GROUP COMPANY 

LIMITED, NO. 1 ZIJIN ROAD, SHANGHANG 

COUNTY, FUJIAN PROVINCE,, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 

 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.04.03; 26.07.04; 26.11.02; 

26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07  

(511) Кл. 37:  консултације о грађењу; грађевинске 

услуге; вађење руде; тапацирање; бушење нафтних 

или гасних бушотина; изградња подводних објеката; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; асфалтирање путева; изградња 

фабрика; инсталирање, одржавање и поправка 

машина; пуњење батерија за возила.  
 

(111) 83931 (181) 06.04.2032. 

(210) Ж- 2022-648 (220) 06.04.2022. 

 (151) 18.01.2023. 

(732) STARS AND MORE EVENTS DOO, 

Херцеговачка 21, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 25.07.22; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.13; 27.05.01 

(526) BELGRADE RIVER FEST  

(511) Кл. 14:  привесци за кључеве; украси за 

привеске за кључеве; беџеви.   

Кл. 16:  заставе од папира; бележнице; нотеси; 

оловке; улазнице (карте за фестивал); хемијске 

оловке; визит карте; коверте; кутије; папирне чаше; 

подлога за миш.   

Кл. 25:  качкети; мајице.  

Кл. 41:  организовање и спровођење концерата 

(организација смештаја хране, изложбе); 

културне/образовне и забавне услуге; пружање 

услуга у области разоноде и забаве; вођење забавних 

догађаја.   
 

(111) 83932 (181) 12.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1460 (220) 12.08.2022. 

 (151) 18.01.2023. 

(732) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава, црвена, жута.  

(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретнх и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.  
 

(111) 83933 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1446 (220) 11.08.2022. 

 (151) 18.01.2023. 
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(732) Златан Настић, Недељка Гвозденовића 34, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, наранџаста.  

(511) Кл. 9:  опрема за обраду података, апарати за 

читање, штампање бар кодова и идентификационих 

картица, софтвер, читачи за идентификацију путем 

радио фреквенције [RFID], етикете са интегрисаним 

чиповима за идентификацију радио фреквенција 

[RFID], бежични преносиви штампачи за употребу са 

лаптопом и мобилним уређајима.   

Кл. 35:  заступање произвођача и промет опреме за 

обраду података, апарата за читање, штампање бар 

кодова и идентификационих картица и софтвера.   

Кл. 37:  инсталирање, одржавање и поправљање 

апарата за обраду података, апарата за читање, 

штампање бар кодова и идентификационих картица 

и софтвера.   
 

(111) 83934 (181) 17.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1492 (220) 17.08.2022. 

 (151) 19.01.2023. 

(732) Ненад Милојевић, Јанка Веселиновића 028, 

35210, Свилајнац, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 11.03.02; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.04  

(511) Кл. 32:  пиво; воћни сокови.  

Кл. 33:  воћне ракије.  

Кл. 43:  делатности ресторана.  
 

(111) 83935 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-918 (220) 24.05.2022. 

 (151) 19.01.2023. 

(732) Милан Пешић and Немања Пешић, 

Аранђеловачка 14, 11010, Београд, RS i 

Аранђеловачка 14, 11010, Београд, RS 

(740) Тодор Милошевић, Војводе Миленка 42/7, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.02.05; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.22; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 2:  боје које се користе у производњи 

козметике; боје које се користе у производњи 

фармацеутских производа; боје, лакови, глазуре; 

глазуре [боје, лакови]; лакови; разређивачи за 

глазуре; декоративни премази у спреју [боје]; 

нелепљиви премази у облику боја; пигментирани 

премази који се користе као боје; премази [боје].  

Кл. 3:  гел лакови за нокте; козметичка средства за 

брзо сушење лакова за нокте; лакови за нокте за 

козметичке потребе; лакови за нокте и скидачи лака 

за нокте; препарати за стругање или скидање боја и 

лакова; скидачи лакова; средства за скидање боја, 

глазура и лакова; вештачки нокти; врхови за нокте; 

декоративне налепнице за нокте; завршни премази за 

обликовање ноктију [козметика]; заштитни слојеви 

лака за нокте; избељивачи ноктију; козметичка 

средства за сушење лака за нокте; козметички 

препарати за негу ноктију; креме за заноктице; креме 

за нокте; креме за нокте за козметичке потребе; лак 

за нокте; лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке 

нокте или трепавице; лепак за вештачке трепавице, 

косу и нокте; лосиони за јачање ноктију; налепнице 

за нокте; облоге за обнову ноктију; оловке за лак за 

нокте; оловке за скидање лака за нокте; омекшивачи 

за заноктице; подлоге за лак за нокте; препарати за 

негу ноктију; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање надоградње за нокте; 

регенератори за нокте; средства за одстрањивање 

лака за нокте; средства за сушење лака за нокте у 

козметици; средства за уклањање лака за нокте; 

учвршћивачи за нокте; шљокице за нокте; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

декоративне налепнице за козметичку употребу.  

Кл. 7:  инсталације за извлачење прашине у циљу 

чишћења; машине за усисавање прашине 
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[усисивачи]; инсталације за уклањање прашине, у 

сврхе чишћења; машине за сакупљање прашине; 

одвајачи прашине; усисивачи за прашину; 

центрифугални вентилатори.  

Кл. 8:  електрични и неелектрични уређаји за 

маникир; неелектрични сетови за маникир; прибор за 

маникир; прибор за маникирање; прибор за 

маникирање, електрични; сетови за маникир, 

неелектрични; штапићи од наранџиног дрвета 

[прибори за маникир]; електрични и неелектрични 

уређаји за педикир; комплети за педикир, 

електрични; педикирски прибор; прибор за педикир; 

турпије за стопала [средства за педикир]; апарати за 

полирање ноктију, електрични или неелектрични; 

електрични уређаји за полирање ноктију; маказице за 

заноктице; неелектрични уређаји за полирање 

ноктију; справе за полирање ноктију, електричне или 

неелектричне; справице за сечење ноктију, 

електричне и неелектричне; уређаји за полирање 

ноктију; уређаји за полирање ноктију, електрични; 

уређаји за полирање ноктију, неелектрични; 

неелектричне турпије за нокте; турпије за нокте; 

турпије за нокте, електричне; турпије за нокте 

[картонске]; турпије за нокте, неелектричне; турпије 

за уклањање тврде коже; турпијице од шмиргле; 

маказе за нокте; електричне брусилице за нокте за 

животиње.  

Кл. 10:  инструменти за пуњење за стоматолошке 

сврхе; инструменти за употребу у зубној протетици; 

медицински апарати и инструменти; медицински 

инструменти; медицински инструменти за резање 

ткива; ортодонтски инструменти; стоматолошки 

инструменти; хируршки апарати и инструменти; 

хируршки и медицински апарати и инструменти; 

хируршки инструменти; хируршки инструменти за 

резање; хируршки уређаји и инструменти за 

употребу у медицини; хируршки уређаји и 

инструменти за употребу у стоматологији; игле за 

медицинску употребу.зубне бушилице.  

Кл. 11:  вентилатори; електрични вентилатори; 

преносиви електрични вентилатори; машине за 

сушење ноктију за салоне лепоте; апарати и машине 

за пречишћавање ваздуха; електрични пречишћивачи 

ваздуха; машине за пречишћавање ваздуха; 

пречишћивачи ваздуха, електрични; електрични 

распршивачи освеживача ваздуха; електрични 

уређаји за сушење руку топлим ваздухом; 

индустријски прочишћивачи ваздуха; инсталације за 

филтрирање ваздуха; исушивачи ваздуха; јединице 

за прочишћавање ваздуха; јединице за 

прочишћавање ваздуха за комерцијалну употребу; 

јединице за прочишћавање ваздуха за кућну 

употребу; кућни прочишћивачи ваздуха; 

прочишћивачи ваздуха; прочишћивачи ваздуха за 

кућну употребу; системи за распршивање за 

освеживаче ваздуха; стерилизатори ваздуха; 

вентилатори за комерцијалне сврхе; вентилатори за 

кућну употребу; аспиратори за неутралисање мириса 

и паре у кухињама.турбински вентилатори [уређаји 

за вентилацију].  
 

(111) 83936 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1334 (220) 18.07.2022. 

 (151) 20.01.2023. 

(732) Udruženje „IT Subotica 2030“, Владимира 

Назора 7, 24000, Суботица, RS 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 25.05.25; 26.03.04; 26.03.07; 26.13.25; 

27.05.01; 27.07.01; 29.01.15  

(591) наранџаста, зелена, тамноплава, љубичасто-

црвена (магента), светлоплава, црна.  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице; нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал; оловке; новине; периодичне публикације; 

папирни подметачи за чаше; клишеи; блокови 

(канцеларијски материјал); памфлети; свеске; карте; 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата); 

каталози; фасцикле; књиге; коверте; фотографије; 

формулари; футроле; фолије и кесе за умотавање и 

паковање; канцеларијски материјал и прибор, осим 

намештаја; штампане ствари; штампане публикације; 

приручници; књижице; билтени; проспекти; леци; 

флајери; ваучери; магазини; беџеви; кесе од папира 

или пластике за паковање; честитке; разгледнице; 

алманаси; календари; етикете и налепнице од 

папира; транспаренти (банери) од папира. 

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; маркетинг; 

дистрибуција рекламних, маркетиншких и промотивних 

материјала; услуге односа са јавношћу; јавни наступи; 

истраживање и праћење тржишта; пословне процене; 

пословна испитивања; испитивање јавног мњења; услуге 

пословног саветовања које се односе на управљање ит 

сектором; изнајмљивање огласних материјала; 

рекламирање на радију и телевизији; уређивање излога; 

услуге рекламних агенција; организовање изложби за 

привредне и рекламне потребе; организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе, организација изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе; рекламирање преко 

плаката; изнајмљивање огласног простора;  оглашавање 

плаћањем по клику; пружање пословних информација 

путем веб страница; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; изнајмљивање 
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билборда; услуге оглашавања за промоцију јавне свести 

о питањима животне средине.  

Кл. 41:  образовне услуге; образовне услуге у вези са 

информационим  технологијама; организовање курсева и 

обучавање у области управљања информационим 

технологијама; објављивање књига које се односе на 

информационе технологије; услуге обуке у вези са 

коришћењем информационих технологија; пружање 

услуга оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; музејске изложбе; услуге музеја; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или забавне 

услуге које пружају уметничке галерије; изнајмљивање 

уметничких дела; организовање и вођење курсева и 

радионица; организовање педагошких и психолошких 

радионица; организовање уметничких такмичења; 

организовање културних и уметничких догађаја; 

организовање догађаја који се односе на заштиту 

животне средине, екологију и одрживи развој; 

организовање конгреса, симпозијума, конференција и 

семинара; приређивање изложби у културне или 

образовне сврхе; приказивање видео филмова; модне 

ревије; електронско публиковање текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

мултимедијално издаваштво; услуге електронског 

издаваштва; електронске публикације које се не могу 

преузимати; издавање онлајн електронских књига и 

часописа; издавање и уређивање штампаних ствари и 

публикација; издавање електронских магазина; издавање 

електронских књига и периодике на интернету; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве и 

спорта; организовање и одржавање такмичења у 

образовне, забавне и културне сврхе; производња 

звучних записа, видеозаписа и мулти-медијских 

садржаја и фотографија; продукција филмова за 

образовне, забавне и културне сврхе; услуге производње 

забава и приредби уживо; едукација и обука у области 

екологије и заштите животне средине, очувања дивљих 

животиња, очувања земљишта, екологије, 

биодиверзитета, очувања шума и воде; организовање 

активности из области екологије. 

Кл. 42:  ит експертизе; научна истраживања; услуге 

информационих технологија; саветовање у вези 

информационих технологија; услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга; 

управљање информатичким пројектима; саветодавне 

услуге из области технологије; ит услуге за заштиту 

података; рачунарско програмирање; обезбеђење ит 

мреже; планирања ит мреже, пружање услуга 

безбедности за ит мреже; истраживања у области 

заштите животне средине; саветовање у вези са 

штедњом енергије; пружање научних информација, 

савета и консултација које се односе на смањење 

емисије угљеника; анализа воде; услуге научних 

лабораторија; научна истраживања у областима 

заштите животне средине, очувања дивљих 

животиња, очувања земљишта, екологије, 

биодиверзитета, очувања шума и воде.  
 

(111) 83937 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1004 (220) 06.06.2022. 

 (151) 20.01.2023. 

(732) Lovefest Events doo, Студентски трг 15, 11000, 

Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.06; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.24  

(511) Кл. 9:  дигитална музика која се може преузети 

са интернета; дигитална музика која се може 

преузети са мр3 интернет страница; рачунарски 

софтвер за стварање и уређивање музике и звукова; 

софтвер за компоновање музике; мелодије звона, 

слике и музика који се могу преузети преко глобалне 

рачунарске мреже и бежичних уређаја.  

Кл. 35:  услуге он-лајн малопродаје дигиталне 

музике која се преузима са интернета; услуге он-лајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета.  

Кл. 41:  организовање, продукција, представљање и 

вођење музичких концерата, фестивала, турнеја и 

других музичких и културних наступа, догађаја и 

активности; продукција и режија радијских и 

музичких догађаја у виду радијских и телевизијских 

програма уживо; организација и договарање 

музичких догађаја и других културних и уметничких 

догађаја; организовање филмских догађаја, музичких 

догађаја, културних и спортских догађаја и забавних 

догађаја уживо; организовање филмских догађаја, 

музичких догађаја уживо и културних и спортских 

догађаја; услуге клуба у виду забаве; услуге диск 

џокеја; услуге диск џокеја за забаве и посебне 

догађаје; продукција музике; услуге снимања музике; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима; услуге 

уређивања у пост-продукцији у области музике, 

видеа и филма; услуге образовања и обуке које се 
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односе на музику и плес; пружање информација, 

коментара и чланака у области музике путем 

рачунарских мрежа; компоновање музике; 

подучавање у области музике; пружање услуга он-

лајн електронских публикација, које се не могу 

преузети, у области музике.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 83938 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-664 (220) 12.04.2022. 

 (151) 20.01.2023. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace Avenue, 

V7R1B4, North Vancouver British Columbia, CA 

(740) Наташа Лаловић Марић, адвокат, Булевар 

Михаила Пупина 6, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.24; 09.07.01; 24.07.01; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, светло браон, црна  

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  
 

(111) 83939 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1427 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.24  

(591) црна , бела и жута.   

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; циљни 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спортских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

Кл. 39:  испорука робе; испорука пошиљки; 

паковање робе; складиштење робе; складиштење; 

транспортне услуге; изнајмљивање складишта; 

допуњавање аутомата за продају; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; логистичке услуге у 

вези превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(111) 83940 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-987 (220) 02.06.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság , Október huszonharmadika 

utca 18., 1117 , Budimpešta, HU 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

MOL Master 

(511) Кл. 4:  фосилна горива; бензин; бензин (гориво); 

гориво за моторна возила; индустријски бензин; 

индустријско уље за ложење; минерално моторно 

гориво; минерално гориво;  бензин; бензинско гориво; 
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мешавине плинова (гориво); биогорива; плинско уље; 

течна горива; бензин за моторна  возила; 

високооктански бензин;  угљоводонична горива; 

погонско гориво; горива (укључујући бензин за 

моторна возила); мешавине горива.  
 

(111) 83941 (181) 25.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1553 (220) 25.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) "Државна лутрија Србије" д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 29.01.15 

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

(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83942 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1426 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(300) 85768  18.02.2022.  JM. 

(732) Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation Way, 

94089, Sunnyvale, California , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MIST AI 

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер; прекидачи за 

рачунарске мреже, рутери, адаптери, интерфејс уређаји; 

уређаји за бежичне приступне тачке; приступне тачке 

локалне мреже [лан]; приступници за мрежне рутере; 

бежични комуникациони уређаји за пренос података, 

звука, видеа или слике; рачунарски хардвер који 

садржи функционалност мрежне безбедности, наиме, 

заштитне зидове, шифровање података и 

интероперабилност са мрежним безбедносним 

протоколима; рачунарски софтвер који се може 

преузети; софтвер за рачунарске оперативне системе 

који се може преузети; софтвер за рачунарске 

оперативне системе који се може преузети а који прима 

апликације рачунарског софтвера и олакшава 

интеракцију са другим рачунарима и периферним 

уређајима на мрежама предузећа; софтвер за 

рачунарске мреже који се може преузети; рачунарски 

софтвер који се може преузети, наиме програми 

оперативног система који се могу преузети за услуге 

управљања рутером; рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање, рад, дизајнирање, 

имплементацију, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизацију, развој, примену, 

тестирање, конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, 

навођење, претрагу, трансфер, дистрибуцију, 

међусобно повезивање, приступање, преглед, 

надгледање, анализирање, виртуализацију, 

обезбеђивање, праћење, надоградњу и утврђивање 

проблема у рачунарским мрежама, локалним мрежама, 

мрежама широког подручја, и бежичним мрежама; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, трансфер, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

преглед, надгледање, анализирање, виртуализацију, 

обезбеђивање, праћење, надоградњу и утврђивање 

проблема у мрежним апликацијама, мрежним 

програмима, компјутерским апликацијама, и 

компјутерским програмима; рачунарски софтвер који 

се може преузети за управљање, рад, одржавање, 

контролу, администрирање,  оптимизације, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, трансфер, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

преглед, надгледање, анализирање, виртуализације, 

обезбеђивање, праћење, надоградње и утврђивање 

проблема рутера, прекидача за рачунарске мреже, 

приступне тачке бежичних мрежа, приступне тачке 

жичаних мрежа, мрежне инфраструктуре, рачунарске 

инфраструктуре и центара података; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање, рад, 

дизајнирање, имплементацију, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, трансфер, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

преглед, надгледање, анализирање, виртуализацију, 

обезбеђивање, праћење, надоградњу и утврђивање 

проблема у компјутерских мрежа у облаку, ресурсима 

рачунарства у облаку, и програма у облаку; рачунарски 

софтвер који се може преузети за аутоматизацију, рад, 

управљање и контролу операција компјутерске 

инфраструктуре и мрежне инфраструктуре; софтвер 

који се може преузети за управљање, контролу и рад 

компјутера и мрежних апликација; мрежни рачунарски 

софтвер који се може преузети за администрацију, 

управљање и оптимизацију компјутерских мрежа; 
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софтвер који се може преузети за развој и управљање 

компјутерским мрежама и апликацијама; рачунарски 

софтвер који се може преузети за рутирање, 

пребацивање, пренос, обраду, филтрирање, анализу, 

обезбеђење, отпремање, постављање, приказивање, 

означавање, уређивање, организовање, снимање и 

складиштење података, видео, аудио, гласовног 

саобраћаја, пакета и информација; рачунарски софтвер 

који се може преузети за програмирање локалних, 

широких и глобалних мрежа и мрежне инфраструктуре 

у мобилним уређајима, телевизорима и другим видео 

уређајима; рачунарски софтвер који се може преузети 

за рад, оптимизовање, конфигурацију, одржавање, 

праћење, управљање  и имплементацију софтвера 

преко компјутерских мрежа у облаку; рачунарски 

софтвер који се може преузети, наиме платформе 

отворених мрежних апликација, које се могу преузети, 

за развој, имплементацију, тестирање, конфигурацију, 

праћење и аутоматизацију мрежних апликација; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

безбедност и заштиту података; рачунарски софтвер 

који се може преузети за обезбеђивање безбедне 

функционалности у мрежама, наиме, обезбеђивање 

филтера заштитног зида, контроле приступа, 

виртуелних приватних мрежа (впн), 

интероперабилности са безбедносним протоколима 

рутера и заштите од упада на мрежу и вируса;  

рачунарски софтвер који се може преузети за 

безбедност рачунарске мреже, наиме, софтвер за 

одређивање приоритета саобраћаја, сигурну контролу 

приступа, идентификацију корисника, кодирање 

података, управљање сигурношћу и превенцију упада; 

рачунарски софтвер који се може преузети за праћење, 

анализу или извештавање о информацијама, подацима 

и саобраћају на мрежи; софтвер за вештачку 

интелигенцију и машинско учење који се може 

преузети за коришћење у управљању рачунарском 

мрежом, надгледању, аутоматизацији и утврђивању 

проблема; рачунарски софтвер који се може преузети за 

међусобно повезивање, надгледање, управљање, 

контролу, анализу, обезбеђивање и рад на локалним 

мрежама, мрежама широког подручја, бежичним 

мрежама и центрима података; софтвер за безбедни 

приступ услуге “едге” (сасе) који се може преузети за 

безбедност података и мреже; компјутерски хардвер и 

софтвер који се користе за управљање, рад, одржавање, 

контролу, администрирање,  оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, трансфер, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

преглед, надгледање, анализирање, виртуализацију, 

обезбеђивање, утврђивање проблема у рачунарским 

мрежама, локалним мрежама, мрежама широког 

подручја, жичаним мрежама и бежичним мрежама; 

компјутерски хардвер и софтвер који се користе за 

управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, 

трансфер, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, преглед, надгледање, анализирање, 

виртуализацију, обезбеђивање и утврђивање 

проблема у мрежним апликацијама, мрежним 

програмима, компјутерским апликацијама и 

компјутерским програмима; компјутерски хардвер и 

софтвер који се користе за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање и 

утврђивање проблема рутера, прекидача за 

рачунарске мреже, мрежне инфраструктуре и 

компјутерске инфраструктуре; компјутерски хардвер 

и софтвер који се користе за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање и 

утврђивање проблема компјутерских мрежа у облаку, 

компјутерских ресурса у облаку и програма у облаку; 

компјутерски хардвер и софтвер за рутирање, 

пребацивање, пренос, обраду, филтрирање, анализу, 

обезбеђивање, отпремање, постављање, приказивање, 

означавање, уређивање, организовање, снимање и 

складиштење података, видео, аудио, гласовног 

саобраћаја, пакета и информација; компјутерски 

хардвер и софтвер за програмирање локалних мрежа, 

мрежа широког подручја и глобалних мрежа и мрежне 

инфраструктуре у мобилним уређајима, телевизорима и 

другим видео уређајима; преноси путем интернета, 

семинари путем интернета, студије случаја, аудио 

датотеке и видео записи који се могу преузети у 

областима међусобног повезивања, успостављања, 

управљања, обезбеђивања, надгледања, утврђивања 

проблема, рада, приступа и аутоматизације рачунарског 

хардвера, рачунарског софтвера, технологије, 

периферних уређаја, оперативних система, локалне 

мреже, мреже широког подручја, жичаних мрежа, 

бежичних мрежа, рачунарских мреже, мрежне 

инфраструктуре, безбедности мреже, веб 

претраживача, електронских уређаја, рачунарства у 

облаку и безбедности података за окружења 

рачунарства у облаку.  

Кл. 42:  консултантске услуге; консултантске услуге у 

области рачунарских мрежа, рачунарства у облаку, 

пројектовања центара података, дизајнирања система за 

складиштење података, инфраструктуре центара 

података, управљања рачунарском мрежом и мрежном 
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инфраструктуром, безбедности рачунарских мрежа, 

рачунарског софтвера, развоја и коришћења 

рачунарског хардвера, опреме за рачунарско 

умрежавање, телекомуникационе опреме,  дизајна 

рачунарске мреже, дизајна за складиштење података, 

безбедности мреже, безбедности у облаку, 

виртуелизације мреже и аналитике; консултантске 

услуге у области софтверских скрипти за 

аутоматизацију мреже; консултантске услуге за развој 

рачунарских система, апликација, архитектуре и 

рачунарског хардвера, софтвера и фирмвера, односно, 

компјутерски софтверски програми за развој 

апликација; услуге техничке подршке; услуге техничке 

подршке, наиме, утврђивање проблема у виду 

дијагностике проблема за рачунарски хардвер за 

управљање, рад, одржавање, контролу, омогућавање, 

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навигацију, 

прегледање, пренос, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, гледање, надгледање, 

анализу, виртуелизацију и обезбеђивање рачунарских 

мрежа, локалних мрежа, мрежа широког подручја, 

жичаних мрежа, бежичних мрежа, мрежне 

инфраструктуре, рутера, прекидача, рачунарских мрежа 

у облаку и центара података; услуге техничке подршке, 

наиме, утврђивање проблема у виду дијагностике 

проблема за рачунарски софтвер за управљање, рад, 

одржавање, контролу, омогућавање, оптимизацију, 

развој, имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, гледање, надгледање, анализу, 

виртуелизацију и обезбеђивање рачунарских мрежа, 

локалних мрежа, мрежа широког подручја, жичаних 

мрежа, бежичних мрежа, мрежне инфраструктуре, 

рутера, прекидача, рачунарских мрежа у облаку и 

центара података; услуге техничке подршке, односно 

миграција центара података, сервера и база података 

између рачунарских мрежа; услуге техничке подршке у 

области безбедности рачунара, података, електронске 

поште, интернета и мреже, односно надгледање 

мрежних система у техничке и рачунарско - 

безбедносне сврхе; услуге техничке подршке у 

областима рачунарског софтвера, развоја и употребе 

рачунарског хардвера, рачунарске мрежне опреме, 

телекомуникационе опреме, дизајна рачунарске мреже, 

дизајна складиштења података, рачунарства у облаку, 

мрежне безбедности, безбедности у облаку, дизајна 

центара података и аналитике; дизајн рачунарске мреже 

за друге; рачунарско програмирање; коришћење, дизајн 

и развој апликација рачунарског софтвера за 

побољшање ефикасности мреже, дизајна складиштења 

података, безбедности у облаку и дизајна центара 

података; дизајн, тестирање, инжењеринг, истраживање 

и саветодавне услуге у вези са рачунарима, 

телекомуникацијском технологијом, мрежама, 

рачунарским софтвером, рачунарским хардвером, 

компјутерским програмирањем и сигурношћу мрежа; 

пројектовање и развој рачунарских мрежа, локалних 

мрежа, мрежа широког подручја, жичаних мрежа, 

бежичних мрежа и уређаја за мрежно повезивање; 

тестирање, анализа и евалуација рачунарских мрежа; 

техничко саветовање и техничко управљање у области 

рачунарских мрежа; консултантске услуге у области 

рачунарства у облаку; услуге компјутерског 

управљања, односно надзор, извештавање, управљање 

и аутоматизација промета података преко бежичних 

комуникацијских мрежа и интернета; управљање 

бежичним мрежама за друге; услуге процене 

рачунарске мреже, контроле квалитета и утврђивање 

аутентичности; пружање информација из области 

рачунарског умрежавања; пружање техничких 

информација онлајн у областима локалних мрежа, 

мрежа широког подручја, бежичних мрежа, 

рачунарских мрежа, рутера, мрежне инфраструктуре, 

мрежних апликација, мрежних програма, рачунарских 

апликација, рачунарских програма, података, мрежног 

саобраћаја, мрежних информација, рачунарских мрежа 

у облаку , програма у облаку и центара података; 

компјутерске услуге; софтвер као услуга {саас}; 

платформа као услуга {паас}; услуге рачунарства у 

облаку; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузети за управљање, пројектовање, рад, одржавање, 

контролу, администрирање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостовање, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, приступ, 

прегледање, надгледање , анализу, виртуелизацију, 

обезбеђење, праћење, надоградњу и утврђивање 

проблема у рачунарским мрежама, локалним мрежама, 

мрежама широког подручја, жичаним мрежама и 

бежичним мрежама; пружање онлајн софтвера који се 

не може преузети за управљање, рад, одржавање, 

контролу, администрирање, оптимизацију, развој, 

примену, тестирање, конфигурисање, аутоматизацију, 

хостовање, навигацију, прегледање, пренос, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

гледање, надгледање, анализу, виртуелизацију , 

обезбеђење, праћење, надоградња и утврђивање 

проблема са мрежним апликацијама, мрежним 

програмима, рачунарским апликацијама и рачунарским 

програмима; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузети за управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостовање, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, гледање, надгледање, анализу, 

виртуелизацију, обезбеђење, праћење, надоградња и 

утврђивање проблема рутера, мрежних прекидача, 

приступних тачака бежичних мрежа, приступних 

тачака жичаних мрежа, мрежне инфраструктуре, 
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рачунарске инфраструктуре и центара података; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети за 

управљање, пројектовање, имплементацију, рад, 

одржавање, контролу, администрирање, оптимизацију, 

развој, имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостовање, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, приступ, 

прегледање, надгледање, анализу, виртуелизацију, 

обезбеђење, праћење, надоградњу и утврђивање 

проблема рачунарских мрежа у облаку, рачунарских 

ресурса у облаку и програма у облаку; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети за рутирање, 

пребацивање, пренос, обраду, филтрирање, анализу, 

обезбеђење, отпремање, постављање, приказивање, 

означавање, уређивање, организовање, снимање и 

складиштење података, видео, аудио, гласовног 

саобраћаја, пакета и информација; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети за обезбеђивање 

безбедне функционалности у мрежама, наиме, 

обезбеђивање филтера заштитног зида, контроле 

приступа, виртуелне приватне мреже (впн), 

интероперабилности са безбедносним протоколима 

рутера, заштите од упада на мрежу и вируса, 

шифровање и аутентификација података, спречавање 

губитака података, враћање података, безбедност 

мреже и откривање, филтрирање, анализирање, 

управљање и блокирање електронских комуникација; 

пружање онлине софтвера који се не може преузети, 

односно платформи отворених мрежних апликација 

које се могу преузети за развој, имплементацију, 

тестирање, конфигурацију, праћење и аутоматизацију 

мрежних апликација; пружање онлајн софтвера који се 

не може преузети за програмирање локалних, широких 

и глобалних мрежа и мрежне инфраструктуре у 

мобилним уређајима, телевизорима и другим видео 

уређајима; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузети за аутоматизацију, видљивост, рад, 

управљање и контролу рада мрежне инфраструктуре, 

рачунарске инфраструктуре, апликација и услуга; 

пружање онлајн софтвера заснованог на облаку који се 

не може преузети и који садржи виртуелног помоћника 

за коришћење у управљању, надгледању, утврђивању 

проблема и аутоматизацији рачунарских мрежа путем 

вештачке интелигенције и машинског учења; 

обезбеђивање онлајн софтвера за услуге безбедног 

приступа (сасе) који се не може преузети за безбедност 

података и мреже; пружање онлајн софтвера који се не 

може преузети за праћење заразних болести; пружање 

онлајн софтвера који се не може преузети за 

коришћење у хијерархијској и дистрибуираној мрежној 

обради, аналитици рачунарске мреже, надгледању 

рачунарске мреже, управљању рачунарском мрежом, 

складиштењу података, безбедности рачунарске мреже, 

контроли приступа рачунарској мрежи, анализи 

података, надгледању, анализи и контроли 

комуникације машине са машином и интеракције 

човек-машина; пружање онлајн софтвера који се не 

може преузети за управљање рачунарском мрежом, 

управљање мрежном инфраструктуром, управљање 

инфраструктуром информационих технологија и 

управљање инфраструктуром центара података; 

пружање онлајн компјутерског софтвера за управљање 

мрежом; пружање онлајн компјутерских програма који 

се не могу преузети за коришћење у приступу и 

прегледу инфраструктуре и система рачунарске мреже; 

софтвер који се не може преузети за управљање 

бежичним приступним тачкама и приступним тачкама 

локалне мреже; пружање онлајн софтвера који се не 

може преузети за употребу у ’’едге’’ аналитици; 

платформа као услуга (паас) за омогућавање пословним 

предузећима, центрима података и провајдерима 

телекомуникационих услуга да постављају, управљају, 

утврђују проблеме, прате и надограде мрежни софтвер 

и услуге; услуге софтвера као услуге (саас) за 

управљање рачунарским мрежама и 

телекомуникационим мрежама, обезбеђивање 

сигурности података, праћење перформанси мреже и 

прикупљање и анализирање података о коришћењу 

мреже и података корисника, уређаја, апликација и 

купаца; услуге софтвера као услуге (саас) које садрже 

софтвер за повезивање, рад и управљање умреженим 

уређајима путем бежичних или жичаних мрежа; услуге 

софтвера као услуге (саас) које садрже софтвер за 

повезивање, рад и управљање мрежним уређајима 

интернета ствари (иот); услуге софтвер као услуга 

(саас) које садрже софтвер за управљање апликацијама 

и мрежама између машина; пружање онлајн софтвера 

који се не може преузети и платформи у облаку за 

мреже између машина за повезивање података, 

управљање уређајима, конфигурисање, обезбеђивање, 

управљање, интеграцију и контролу уређаја интернета 

ствари (иот); услуге умрежавања магле, односно 

пружање виртуелних рачунарских система у којима се 

рачунарски ресурси и апликативни сервиси 

дистрибуирају као децентрализована рачунарска 

инфраструктура; пружање онлајн софтвера који се не 

може преузети и платформи у облаку које усмеравају и 

преносе податке између повезаних уређаја, апликација 

и платформи података; пружање онлајн софтвера који 

се не може преузети и платформи у облаку за 

прикупљање, повезивање, пренос и анализу података 

од машине до машине са и између повезаних уређаја, 

апликација и рачунарских мрежа; услуге софтвера као 

услуге (саас) које садрже софтвер за пројектовање, 

планирање, обезбеђивање, рад и оптимизацију 

рачунарских мрежа и телекомуникационих мрежа; 

услуге платформе као услуге (паас) које садрже 

софтвер за пројектовање, планирање, обезбеђивање, 

рад и оптимизацију рачунарских мрежа и 

телекомуникационих мрежа; услуге софтвера као 

услуге (саас) које садрже софтвер за сигурност 

података и за праћење, анализу и оптимизацију 
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рачунарских мрежа и учинак веб апликација; 

платформа као услуга (паас) услуге које садрже 

рачунарске софтверске платформе за безбедност 

података и за праћење, анализу и оптимизацију 

рачунарских мрежа и учинак веб апликација.  
 

(111) 83943 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1438 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 

27.05.24; 28.05.00  

(591) зелена - pantone 3435, бела.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83944 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1420 (220) 08.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(300) 97/359,776  12.04.2022.  US. 

(732) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 

North, Seattle, Washington 98109, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

FREEVEE 

(511) Кл. 38:  услуге телекомуникације; електронске 

комуникационе услуге, наиме, пренос информација 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса података, аудио, видео и 

аудио/видео датотека; бежичне широкопојасне 

комуникационе услуге; услуге емитовања; услуге видео 

комуникације, наиме, емитовање, стриминг и пренос 

видео записа, слика, музичког звука, мултимедије 

преко интернета или друге комуникационе мреже; 

услуге стриминг података; консултантске и 

саветодавне услуге у вези с телекомуникационим 

услугама; рачунарске услуге, наиме пружање приступа 

за више корисничка рачунарским мрежама за 

електронски пренос различитих података, 

комуникација, докумената и личних и професионалних 

информација; услуге пружања приступа интерактивној 

рачунарској бази података која садржи адресар који се 

аутоматски ажурира, лични планер, подсетник за 

датуме, планер путовања, и везе за бивше студенте и 

професионалне групе, путем глобалне рачунарске 

мреже; пружање услуга веб странице која корисницима 

рачунара даје могућност да шаљу, складиште, примају, 

преузимају, стримују, емитују, приказују, форматирају, 

преносе и деле садржај, визуелне радове, аудио дела, 

аудиовизуелна дела, књижевна дела, фотографије, 

видео записе, податке, датотеке, документе, слике и 

друге електронске радове; услуге пружања онлајн везе 

до актуелних догађаја и референтног материјала који се 

односи на филмове, покретне слике, документарни 

филмови, филмови, телевизијски програми, графике, 

анимације и мултимедијалне презентације, видео и двд 

и друга аудиовизуелна дела; услуге преноса подкаста; 

услуге преноса видеа на захтев; услуге преноса 

телевизије путем интернет протокола (иптв); услуге 

електронског преноса аудио и видео датотека које се 

емитују и преузимају преко рачунара и других 

комуникационих мрежа; услуге електронског преноса и 

стриминга дигиталних медијских садржаја за друге 

путем глобалних и локалних рачунарских мрежа; 

телекомуникационе услуге, наиме, пренос и стриминг 

гласа, података, слика, филмова, телевизијских 

програма, аудио и аудиовизуелних програма и других 

дигиталних медијских садржаја и информација 

посредством телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; услуге стриминга 

аудио, видео и аудиовизуелног материјала на 

интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; услуге стриминга 

података; услуге стриминга музике, филмова, филмског 

садржаја, тв емисија и игара на интернету; услуге аудио 

и видео емитовања; услуге емитовања 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања на основу 

претплате преко интернета; услуге емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационог приступа 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, који се 

пружају путем услуге видео на захтев; услуге интернет 

емитовања; услуге интернет радио емитовања; 

телекомуникационе услуге, наиме, пренос вебкаста; 

услуге преноса дигиталних датотека; услуге преноса 

дигиталног садржаја преко рачунарских мрежа, 

интернета, дсл-а, кабловске мреже, дигиталног 

преузимања, дигиталног стриминга, видеа на захтев, 

блиског видеа на захтев, тв-а, некодираног радијског и 

телевизијског емитовања доступног преко 

одговарајућих пријемника, услуга плаћене телевизије за 

гледање појединачних догађаја преко приватне 

телевизијске емисије, сателита, кабла, телефона или 

мобилног телефона; услуге електронског преноса 

дигиталних фото датотека међу корисницима 

интернета; услуге пружања приступа онлајн 

именицима, базама података, веб страницама, 
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блоговима, музици, видео програмима и референтним 

материјалима; услуге преноса вести; услуге доставе 

порука електронским преносом; услуге лектронског 

преноса поште и порука; услуге подкаста; услуге 

пружање онлајн соба за ћаскање за друштвено 

умрежавање; услуге пружање онлајн форума за пренос 

порука међу корисницима рачунара и пренос 

фотографија, видео записа, података, слика и звука; 

телекомуникационе услуге, наиме, пружање онлајн 

електронских огласних табли за пренос порука међу 

корисницима рачунара у вези са забавом; пружање 

услуга телекомуникационог повезивања за пренос 

слика, аудио, визуелних, аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја између мобилних телефона, 

паметних телефона, преносивих електронских уређаја, 

преносивих дигиталних уређаја, таблета или рачунара; 

услуге преноса телевизијских и филмских водича; 

услуге комуникације између рачунара; услуге 

обезбеђивања времена приступа мултимедијалним 

материјалима на интернету; услуге 

телекомуникационих веза са рачунарским базама 

података; услуге преноса података аудио-визуелним 

апаратима које контролишу уређаји за обраду података 

или рачунари; услуге телекомуникационог усмеравања 

и повезивања; услуге изнајмљивања времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге онлајн 

преноса честитки; услуге изнајмљивања апарата за 

слање порука; услуге изнајмљивања модема; услуге 

изнајмљивања телекомуникационе опреме.  
 

(111) 83945 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1437 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена - pantone 3435, бела.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83946 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1436 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za ono u čemu smo dobri! 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83947 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1435 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za sve ono što nas spaja 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83948 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1434 (220) 10.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za mala životna zadovoljstva 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83949 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1433 (220) 10.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

100%karaktera. 0%alkohola 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83950 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1432 (220) 09.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  
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(591) црвена - pantone 1795 C, златна - pantone 872 C, 

црна - pantone Black C, бела.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 83951 (181) 25.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1552 (220) 25.08.2022. 

 (151) 23.01.2023. 

(732) "Државна лутрија Србије" д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела  

(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83952 (181) 02.02.2032. 

(210) Ж- 2022-153 (220) 02.02.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) Мирко Митровић, Војислава Илића 3,  

11224, Београд - Врчин, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 02.05.02; 02.05.27; 02.07.11; 02.07.23; 

27.05.02; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна и црвена 

 

(511) Кл. 41:  академије (образовне); електронско 

издаваштво; издавање књига; клупске услуге (забавне 

или образовне); монтажа видеотрака; обука 

(тренирање); онлајн издавање електронских књига и 

часописа; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; 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; подучавање; практична настава 

(обука путем демонстрације); пренос знања и искуства 

(обучавање); припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; пружање услуга у области 

образовања; услуге спортских кампова; физичко 

васпитање.  
 

(111) 83953 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-774 (220) 21.04.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) Броћић Милош, Гуча (варошица), 32230, Гуча, RS 

(540) 

 

(531) 22.01.06; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црвена, жута, црна.  

(511) Кл. 33:  aлкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; алкохолни екстракти; анисет 

(ликер); аперитиви; битери (горка алкохолна пића); 

бренди; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована пића; дигестиви (ликери и 

жестока пића); жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; крушковача; ликери; ликер од 

пеперминта; медовина; напици на бази вина; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива. 

Кл. 35:  aжурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; вођење пословних догађаја; дистрибуција 

рекламног материјала; 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; изнајмљивање 

регистар каса; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 
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интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка истраживања; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

обрада текста; оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику (рау реr click 

оглашавање); онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција продаје за 

друге; промоција производа преко инфлуенсера; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање спортских 

догађаја; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака (канцеларијске услуге); услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге обраде података (канцеларијски послови); 

услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за 

друге; услуге односа са јавношћу; услуге односа са 

медијима; услуге онлајн поручивања хране за понети и 

доставе из ресторана; услуге подуговарања, аутсорсинг 

(помоћ у пословању); услуге рекламних агенција; 

услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.  

Кл. 43:  декорисање хране; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; резервисање пансиона; 

резервисање rривременог смештаја; услуге агенција за 

смештај (хотелски, пансионски); услуге домова за стара 

лица; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

кампова за одмор (смештај); услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге мотела; услуге 

пријема за привремени смештај (организовање долазака 

и одлазака); услуге резервисања хотела; услуге 

ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана који нуде храну за понети; услуге 

рецепције за привремени смештај (предаја кључева); 

услуге снек-барова; услуге удон и соба ресторана.  

(111) 83954 (181) 19.05.2032. 

(210) Ж- 2022-892 (220) 19.05.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 04.05.01; 04.05.05; 05.03.06; 24.17.02; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна,бела  

(511) Кл. 28:  игре и играчке и предмети за игру; 

апарати за видео игре; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке. 

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83955 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-960 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) HTM Pharma d.o.o., Мике Аласа 26, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна  

(511) Кл. 5:  дијететски додатак намењен допуни 

нормалне исхране; храна за посебне медицинске намене.  
 

(111) 83956 (181) 22.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1524 (220) 22.08.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Ohio 45202, Cincinnati, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 24.03.18; 25.01.06; 

25.07.25; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 5:  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(111) 83957 (181) 22.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1525 (220) 22.08.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 24.03.18; 25.01.06; 

25.07.25; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 5:  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(111) 83958 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-617 (220) 04.04.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

Rispekt za sve što jesi 

(511) Кл. 30:  спремљене грицкалице које се примарно 

састоје од зрна кукуруза, житарица, чипс од кукуруза, 

тортиља чипс, пита чипс, чипс од пиринча, колачи од 

пиринча, крекери од пиринча, крекери, переце, 

екструдиране грицкалице, кокице, ушећерене кокице и 

кикирики, штанглице (грицкалице).  
 

(111) 83959 (181) 28.04.2032. 

(210) Ж- 2022-784 (220) 28.04.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25  

(511) Кл. 9:  мобилна апликација која се може преузети у 

вези са здравственом заштитом; рачунарски софтвер који 

се односи на здравствену заштиту.  

Кл. 42:  пружање привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

прикупљање, анализу, скрининг, обезбеђивање и 

праћење података који се односе на здравствену 

заштиту и болести и поремећаје; пружање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који 

се не може преузети у вези са здравственом 

заштитом и болестима и поремећајима.  

Кл. 44:  услуге медицинских информација, наиме 

пружање информација у вези са здравственом заштитом 

и болестима и поремећајима; онлајн информативне 

услуге, наиме пружање веб странице у вези са 

здравственом заштитом, болестима и поремећајима.  
 

(111) 83960 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1425 (220) 09.08.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(300) 97457538  14.06.2022.  US and 97518001  

25.07.2022.  US. 

(732) LTWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New York  

NY 10036, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.05; 26.07.15; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.17 

(511) Кл. 24:  постељина, пешкири, прекривачи и 

драперије за прозоре и завесе.  

Кл. 25:  одевни предмети; покривала за главу; обућа.  

Кл. 28:  опрема и прибор за фитнес; опрема и прибор 

за јогу, спортски производи.  
 

(111) 83961 (181) 01.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1261 (220) 01.07.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(300) 10544/2022  17.03.2022.  AT. 

(732) Wienerberger AG, Wienerbergerplatz 1,  

1100, Wien, AT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

TRADITON 

(511) Кл. 19:  кровне плочице, неметалне; кровне 

тканине; кровна подлога; кровови, неметални; 

мансардни отвори (неметални); црепови, неметални; 

кровни олуци, неметални; кровна шиндра; кровни 

покривачи, неметални; капе за димњаке, који нису од 

метала; заклони на димњацима, неметални; земља за 

цигле; цигле; кровни опшиви за избацивање воде, 

неметални; кровови, неметални.  

Кл. 37:  услуге поправки кровова; обнављање кровова; 

радови на санацији кровова; пресвлачење кровова.  
 

(111) 83962 (181) 10.05.2032. 

(210) Ж- 2022-837 (220) 10.05.2022. 

 (151) 24.01.2023. 

(732) Elixir Food d.o.o Šabac, Агроиндустријска зона б.б., 

15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.23; 05.07.08; 05.07.13; 05.07.16; 

05.07.24; 05.13.10; 27.05.01; 29.01.15  

(591) црна, сива, наранджаста, црвена, љубичаста, 

зелена, боја малине.  

(511) Кл. 29:  воће, конзервирано; кисели купус; 

џемови; залеђено воће, супе; краставчићи; 

конзервисано поврће; кувано поврће; воће кувано; 

воћна пулпа; сокови од поврћа за кување; мермелада; 

кисели краставац; парадајз пире; салате од поврћа; 

сок од парадајза за кување; воћни чипс; воће у 

конзерви; пире од јабука; хумус; компоти; намази на 

бази орашастих плодова.  

Кл. 30:  лед, природни или вештачки; лед за 

освежавање; мед; сладоледи; коцке леда.  

Кл. 32:  воћни сокови; сокови од поврћа (пића); сок 

од парадајза (пиће); смутис (кашасти напици од воћа 

или поврћа).  
 

(111) 83963 (181) 02.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1518 (220) 02.09.2021. 

 (151) 25.01.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

23, 11080, Београд-Земун  , RS 

(540) 

 

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

24.17.02; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11  

(511) Кл. 5:  додаци исхрани; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

додаци исхрани са козметичким дејством; 

фармацеутски препарати; хемијско-фармацеутски 

препарати; храна за бебе; дијететски додаци за 

животиње.  
 

(111) 83964 (181) 31.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1583 (220) 31.08.2022. 

 (151) 25.01.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. 

део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 
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(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани; додаци исхрани за људску употребу; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани који садрже минерале; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људе.  
 

(111) 83965 (181) 12.04.2032. 

(210) Ж- 2022-671 (220) 12.04.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) Ивана Нешић, Др Ивана Рибара 162/32,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.09; 05.07.13; 25.01.06; 

26.11.12; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.03  

(591) тамно зелена, светло зелена, црвена  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе.  

Кл. 30:  чај.  

Кл. 32:  сирупи и други препарати за прављење 

безалкохолних напитака.  
 

(111) 83966 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1451 (220) 11.08.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива.  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши; кафа.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83967 (181) 26.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1561 (220) 26.08.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. 

LTD. , 6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 , 

Singapore, 068809 , SG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.03; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна  

(511) Кл. 12:  возила за кретање по снегу; моторне 

санке; санке са воланом; саонице [возила]; тротинети 

за снег; санке (на гурање); делови и опрема за напред 

наведену робу.  
 

(111) 83968 (181) 23.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1528 (220) 23.08.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Милутина Миланковића 11 б,  

11073, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.15.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) плава, светлоплава, тамноплава, тегет, црна, бела  

(511) Кл. 9:  plug-in рачунарски програм, који се 

може преузимати; софтвер за прављење интернет 

страница; рачунарски програми за пословно 

управљање, који се могу преузимати; рачунарски 

програми за онлајн заказивање састанака, који се 

могу преузимати.  
 

(111) 83969 (181) 23.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1529 (220) 23.08.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Милутина Миланковића 11 б,  

11073, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.15; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, светлоплава, тамноплава, тегет, црна, 

бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарски софтвер за аутоматизацију 

складиштења података; рачунарски софтвер за 

употребу у аутоматизацији и управљању пословним 

процесима. Кл. 35:  услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; компјутерско управљање 

подацима; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; пружање пословних 

информација путем интернет странице; услуге 

подсећања на уговорене састанке [канцеларијски 

послови]; помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; оглашавање; 

рекламирање; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; прикупљање 

статистичких података; саветодавне услуге у 

пословном управљању; услуге управљања 

пословним процесом; услуге пословног управљања, 

администрације и информисања; управљање 

омпјутеризованом базом података.  

Кл. 41:  резервације концерата; резервисање карата 

за позоришне представе; резервисање места на 

концертима; услуге резервисања и куповине карата 

за догађаје из области забаве; услуге резервисања и 

куповине карата за догађаје из области културе; 

услуге резервисања и куповине карата за музичке 

концерте; услуге резервисања и куповине карата за 

позоришне представе; услуге резервисања и 

куповине карата за рекреативне и забавне догађаје; 

резервација карата и услуге резервисања за забавне, 

спортске и културне догађаје.  

Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [SaaS]; платформа 

као услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи; 

рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; израда и одржавање веб страница за друге; 

сервер хостинг; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; изнајмљивање веб сервера; чување резервне 

копије података ван мреже; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; консултантске услуге у области 

аутоматизације канцеларије и радног места.  
 

(111) 83970 (181) 01.04.2032. 

(210) Ж- 2022-611 (220) 01.04.2022. 

 (151) 26.01.2023. 

(732) JOVANA ILIĆ PR FRIZERSKI SALON I 

TRGOVINA JOVANA SALON SALON BEOGRAD-

SAVSKI VENAC, Младена Стојановића 4, 

 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, златна, бела  

(526) "SALON"  

(511) Кл. 44:  хигијенска заштита и нега лепоте за 

људе или животиње; услуге салона лепоте; услуге 

фризерских салона; услуге маникира и педикира; 

масажа; услуге исцртавања обрва јапанском 

методом; берберске слуге.  
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(111) 83971 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1578 (220) 30.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) PUBLIK DOO, Владике Николаја 469,  

14000, Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 83972 (181) 16.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1965 (220) 16.11.2021. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 83973 (181) 25.03.2032. 

(210) Ж- 2022-566 (220) 25.03.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Društvo za proizvodnju "HEDERA VITA" DOO 

Loznica, Трг Јована Цвијића 3, 15300 , Лозница, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.03.07; 26.01.15; 26.01.21; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела  

(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 њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви 

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

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед [замрзнута вода].  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге малопродаје 

и велепродаје прехрамбених производа, нарочито меса, 

конзервираног воћа и поврћа, џемова, млека, уља, кафе, 

чаја, брашна, производа од житарица, кондиторских 

производа, чоколаде, сладоледа, шећера, меда, зачина, 

хлеба, пецива, услуге малопродаје и велепродаје 

алкохолних и безалкохолних пића.   
 

(111) 83974 (181) 29.03.2032. 

(210) Ж- 2022-584 (220) 29.03.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Александар Стојковић, Иве Лоле Рибара 14/6, 

17500, Врање, RS 

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

(540) 
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(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставу.  

Кл. 35:  вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 83975 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1066 (220) 07.06.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Удружење грађана за борбу против трговине 

људима и свих облика насиља над женама АТИНА, 

Ћустендилска 28, 11000, Београд, RS 

(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.14 

(591) окер, браон, црна, бела.  

(526) на реч "BAGEL BEJGL"  

(511) Кл. 16:  налепнице; хартија, картон; плакати; 

памфлети; лифлети; визит карте; проспекти; 

каталози; кесе од папира; брошуре; леци; папирна 

амбалажа за паковање; картонска амбалажа за 

паковање; картонске кутије; картонске кутије за 

паковање хране штампане ствари; пластични 

материјал за паковање; пластичне кесе; пластичне 

кутије; пластичне кутије за паковање хране; футроле; 

фолије; омоти; пластична ампалажа; штампарска 

слова; клишеи; штамбиљи; жигови [печати]; печати 

са адресом; папир; постери; огласни панои од папира 

или картона; бележнице, нотеси; фасцикле за списе; 

новине; фасцикле за списе; новине; периодичне 

публикације; свеске; меморандуми; коверте; печати; 

штампане публикације; календари; етикете од 

папира или картона; налепнице; папирни и 

картонски материјали; салвете.   

Кл. 30:  храна; сирова, делимично или потпуно 

термички обрађена, смрзнута и свежа пеци ва; 

смрзнута и свежа пецива за дистрибуцију на велико 

и мало; пецива: слана пеци ва; слатка пеци ва; 

крофне; ђевреци; бејгл; бејгл пециво; бејгл сендвичи; 

сендвичи; воћне салате: салате; преливи за салате; 

чизкејк, торта од сира (Cheesecake); тарт; вочни 

намази; намази од вишње, јагоде, малине, лимуна, 

поморанџе, јагоде; палачинке, слатке и слане; 

канапеи, слатки и слани; кондиторски производи, 

сладоледи; брашно; брашно и препарати од 

житарица (осим сточне хране); житарице; хлеб; хлеб 

без глутена; багет (француска векна); лепиње; пецива 

без глутенапите; штанглице од житарица; житарице 

са високим садржајем протеина; мафини; буритос; 

ароме за кулинарске сврхе; кнедле; производи од 

теста са филовима; вафли; резанци; производи ОД 

теста на бази брашна; овсена каша; граноле; мусли; 

пахуљице од жита и сушеног воћа; кекс; колачи; 

глазура за колаче, пецива; адитиви у кулинарству; 

крема; згушњивачи за кување; кисело тесто; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; јогурт; кефир; сладолед; пшеничне клице за 

људску исхрану; прехрамбене житарице; печени 

кукуруз, кукурузно брашно; куркума; кус-кус; гриз; 

тестенина; макарони; палачинке; десерти 

(кондиторски производи), чоколадни мусови, 

мускатни орашчићи; прашци за пециво; кнедле; 

торте; пите; пите са месом; пите са сиром; пите са 

поврћем; пице; житарице; фондан; кокице; пралине; 

слаткиши; слаткиши за торте; чоколадни украси за 

торте; зачини; природни заслађивачи; бесквасни 

хлеб; производи од овсене каше: медењаци; пудинг; 

прах за колаче; колачи; пшенично брашно; равиоли; 

рамен Uапанско јело на бази резанаца), пиринач; 

инстант пиринач; пиринчана пулпа за кулинарске 

потребе; пудинг од пиринча; пиринчани колачи; 

сендвичи; сосови; зачини, сосови за тестенине; 

тестенина и резанци; јела са резанцима; шпагети; 

канелоне; равиоли; фусили; намази на бази чоколаде; 

пролећне ролнице; двопек; презле; суши; табуле; 

тако; тапиоку; торте; халва; сода бикарбона 

(натријум бикарбонат за потребе кувања); лед; 

замена за кафу; напици на бази кафе; кафа;, напици 

на бази ча]а: охлађени чај, чај, напици на бази какаа; 

какао; шећер; напици на бази камилице; напици на 

бази чоколаде; паковани оброци.   

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на билбордима; 

комерцијално оглашавање; телевизијско 

оглашавање; смс и ммс оглашавање; дигитални 

маркетинг; дистрибуција рекламних, маркетиншких 

и промотивних материјала; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; комуникације у односима 

са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање; 

политички маркетинг; оглашавање на билборду; 

оглашавање на радију и телевизији; радио 

оглашавање; интернет оглашавање; услуге 

дигиталног оглашавања; дизајн рекламних 

материјала; истраживање јавног мњења у области 
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политике; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; претрага спонзора; ажурирање 

рекламно г материјала; регрутовање; услуге куцања 

[обрада текста]; анализа тржишта; услуге 

маркетиншких агенција; пружање водича за 

оглашавање на мрежи; пружање пословних 

информација путем веб странице; ажурирање и 

одржавање података у компјутерским базама података; 

израда рекламних текстова; папирологија; наручивање 

услуга за друге; процене и анализе пословања; услуге 

рекламних агенција; организација сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе; организација 

изложби У комерцијалне или рекламне сврхе; 

прикупљање пословних информација; оглашавање, 

маркетинг и промоција; организовање и вођење 

пословних састанака; студије тржишта; пословно 

управљање и администрација; пословна помоћ, 

управгьање и административне услуге; продукција 

телевизијских и радио реклама; пословне истраге; 

прикупљање и компилација новинских чланака на 

тему; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; ажурирање рекламних 

информација у компјутерској бази података; креирање 

докумената; креирање статистике; управљање 

подацима помоћу рачунара; истраживање мишљења; 

израда рекламног материјала и реклама; пословне 

информације обезбеђене компјутеризованим подацима; 

услуге наручивања [за друге]; канцеларијске услуге; 

скупљање и систематско сређивање података у базама 

података; прикупљање података; производња 

рекламних филмова; регрутовање и управљање 

кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна 

администрација; систематско сређивање података у 

рачунарским базама података; комерцијално 

управљање пројектима; истраживање тржишта; 

прикупљање пословних информација; услуге 

комерциiалне пословне подршке.   

Кл. 43:  услуге исхране и пића; услуге припреме 

хране; услуге хране и пића за понети; услуга достава 

хране и пића на кућну адресу; деликатесна храна; 

кетеринг услуге; услуге бара; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерије; ресторанске услуге; услуге 

пекара; пекаре; услуге печења; пекарске услуге: 

услуге снек барова; трговина пекарским 

производима на велико и мало; трговина храном и 

пићем на велико и мало; трговина кондиторским 

производима на велико и мало; посласитичарнице; 

ресторани брзе хране (fastfood).   
 

(111) 83976 (181) 29.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1381 (220) 29.07.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Robert Half International Inc., a corporation 

organized and operated under the laws of the state of 

Delaware, U.S.A., 2884 Sand Hill Road, Suite 200, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ROBERT HALF 

(511) Кл. 35:  пружање услуга привременог, сталног 

и запошљавања особља по уговору о делу, 

саветовања и регрутовања особља у областима 

рачуноводства, финансија, правних услуга, 

технологије и креативне индустрије; услуге 

запошљавања кадрова у области електронског 

откривања; услуге управљања телефонским 

позивним центрима за друге; услуге управљања 

пословним пројектима; пружање онлајн услуга 

управљања пословним ризицима за употребу у 

управљању пројектима; пружање услуга праћења 

пословања; канцеларијска подршка, наиме, 

канцеларијске административне услуге за друге за 

подршку адвокатским фирмама, пружаоцима 

правних услуга и интерним правним одељењима; 

услуге пословног саветовања за друге, наиме, за 

пружање подршке адвокатским канцеларијама, 

пружаоцима правних услуга и интерним правним 

одељењима; услуге пословног саветовања у облику 

управљачких решења, наиме, интегрисано 

управљање операцијама на нивоу предузећа, 

специјализовано запошљавање особља и 

проналажење особља, организационо учење и 

интеграција пословних процеса и примена 

технологије; услуге пословног саветовања у 

областима рачуноводства, финансија, правних 

услуга, технологије и креативне индустрије, у виду 

управљачких решења, наиме, интегрисано 

управљање операцијама на нивоу предузећа, 

специјализовано запошљавање особља и 

проналажење особља, организационо учење и 

интеграција пословних процеса и примена 

технологије; пословне услуге, наиме, повезивање 

послодаваца и предузећа са кандидатима за 

привремено запошљавање и могућности 

запошљавања са пуним радним временом и  по 

уговору о делу; пословне услуге, наиме, повезивање 

послодаваца и предузећа у областима рачуноводства, 

финансија, правних услуга, технологије и креативне 

индустрије, са кандидатима за привремено 

запошљавање и могућности запошљавања са пуним 

радним временом и по уговору о делу; пословне 

услуге, наиме, обезбеђивање претраге базе података 

засноване на вештачкој интелигенцији која повезује 

послодавце, предузећа и друге треће стране са 

кандидатима за привремено запошљавање и 

могућности запошљавања са пуним радним 

временом и по уговору о делу путем глобалне 

рачунарске мреже и путем мобилних апликација; 

пословне услуге, наиме, обезбеђивање базе података 
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за претраживање засноване на вештачкој 

интелигенцији која повезује послодавце, предузећа и 

друге треће стране у областима рачуноводства, 

финансија, правних услуга, технологије и креативне 

индустрије, са кандидатима за привремено 

запошљавање и могућности запошљавања са пуним 

радним временом и по уговору о делу преко 

глобалне рачунарске мреже и путем мобилних 

апликација.  
 

(111) 83977 (181) 29.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1382 (220) 29.07.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 05.07.02; 26.04.01; 26.04.15; 26.04.22; 

27.03.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 

(591) зелена, беж, златна.  

(511) Кл. 30:  бисквити; суви колачићи; кекс; сладни 

бисквити; храна на бази овса; грицкалице на бази 

житарица; плочице од житарица.  
 

(111) 83978 (181) 01.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1385 (220) 01.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Пешевски Иван, 27. марта 39, 11000, Београд, RS 

(740) Душан Алексић, адвокат, Проте Матеје 24, 

11000, Београд 

(540) 

AMNESIA 

(511) Кл. 3:  баy рум лосиони после бријања; баy рум 

лосиони после бријања за козметичке потребе; мизу-

осхирои [течна основа за шминку]; абразиви; 

абразивна средства која се користе при полирању 

метала; абразивне пасте; абразивне тканине; 

абразивне тканине и папир; абразивни папир; 

абразивни песак; агенси за испирање веша; адитиви 

за веш; амбра [парфем]; амонијак за потребе 

чишћења; амонијак [испарљиви алкали] [детерџент]; 

антистатичке марамице за машине за сушење веша; 

антистатички препарати за кућну употребу; 

антистатички спрејеви за одећу; апликатори за 

наношење лака за обућу који садрже лак за обућу; 

ароматерапијска уља; ароматерапијске креме; 

ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља; 

ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 

медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни 

чуњићи; ароме етеричних уља за пића; ароме за 

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

ароме за храну [етарска уља]; ароме за храну од 

етарских уља; астрингентна средства; бадемово 

млеко за козметичку употребу; бадемово уље; 

бадемов сапун; базе за шминку; балзами за бријање; 

балзами за косу; балзами за усне; балзами за усне; 

балзами након бријања; балзами, осим за медицинске 

сврхе; басма [козметичка боја]; бб креме; бела креда; 

белила за веш; бензин за уклањање мрља; бергамот 

уље; биљне креме за локалну примену за 

учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти за 

козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље за 

учвршћивање косе]; блокови брусног папира за 

оштрење оловака за цртање; боје за браду; боје за 

косу; боје за лице; боје за образе; боје за обрве у 

облику оловака и праха; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; брусне тракице; брусни листови; 

брусни папир; брусни папир за оштрење оловака за 

цртање; ваздух конзервиран под притиском, за 

чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику 

штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи 

за козметичке сврхе; вештачка крв за потребе глуме; 

вештачке трепавице; вештачки ванилин; вештачки 

камен за пете; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; влажне марамице импрегниране средствима 

за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажне 

тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање 

посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене 

детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани 

јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички 

убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за 

заштиту од сунца; водоотпорна средства за заштиту 

од сунца; восак за аутомобиле; восак за бркове; восак 

за депилацију; восак за кожне производе; восак за 

косу; восак за паркет; восак за подове; восак за 

полирање; восак за топљење [мирисни препарати]; 

восак за ципеле; воскови за масажу, осим за 

медицинску примену; врхови за нокте; вулкански 
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пепео за чишћење; гвалтеријино уље; гел алое вере 

за козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку примену; 

гелови за козметичку употребу; гелови за косу; 

гелови за косу и пене за косу; гелови за купање; 

гелови за купање и туширање; гелови за купање и 

туширање, нису за медицинске потребе; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за 

обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за 

обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за 

козметичке потребе; гелови за скидање шминке; 

гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење 

коже; гелови за туширање; гелови за успоравање 

старења; гелови за успоравање старења за 

козметичке потребе; гелови за фарбање обрва; 

гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и 

туширање, није за медицинске потребе; гелови који 

се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за 

туширање; гелови након бријања; гелови након 

сунчања; гелови након сунчања за козметичке 

потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

животиње; дезодоранси за кућне љубимце; 

дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за 

личну употребу [парфимеријски производи]; 

дезодоранси за људе или животиње; дезодоранси за 

људску употребу; дезодоранси за негу тела; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодоранси за 

тело; дезодоранси за тело [парфимеријски 

производи]; дезодоранси за тело у форми таблета; 

дезодоранси и антиперспиранти за личну употребу; 

дезодоранси у спреју за жене; дезодорантни сапун; 

декоративна козметика; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџент за прање судова у 

облику таблета; детерџенти за аутомобиле; 

детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање 

посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање 

судова у облику гела; детерџенти за прање судова у 

праху; детерџенти за прање судова у течном облику; 

детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу; детерџенти на бази петролеја 

[за потребе домаћинства]; детерџент таблете за 

прање судова; детерџент у таблетама за апарате за 

кафу; дечија козметика за игру која оставља траг на 

кожи; дијамантин, боракс [арбазив]; дневне креме; 

допуна за мирисне дифузоре са штапићима; 

екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за 

козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за 

негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије након бријања; 

етарска уља; етарска уља за ароматерапију; етарска 

уља за индустријску употребу; етарска уља за 

козметичке потребе; етарска уља за личну употребу; 

етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља 

за употребу у производњи мирисних производа; 

етарска уља за употребу у процесима производње; 

етарска уља као ароме за храну; етарска уља као 

мириси за прање веша; етарска уља кедровог дрвета; 

етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске 

есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље 

лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља 

за додавање ароме пићима; жавелова вода; жвакаћа 

гума за избељивање зуба; желатин од морских алги 

за прање веша; желе од петролеја за козметичку 

употребу; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију [козметика]; 

заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за 

чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику 

меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана 

челична вуна за чишћење; индустријски абразиви; 

индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака] 

[детерџент]; јапанско уље за учвршћивање косе; 

јасминово уље; јастучићи за чишћење натопљени 

козметичким средствима; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; једнократне 

маске које се греју паром, не за медицинске намене; 

јонон [парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; какао маслац за козметичке 

потребе; калијум хипохлорид; камен за бријање 

[антисептички]; камен за глачање; камен за пете за 

личну употребу; камен за полирање; камен пловућац; 

камење за омекшавање стопала; кана за козметичке 

потребе; кана [козметичка боја]; карбиди метала 

[абразиви]; карнауба восак за полирање за поморску 

употребу; карнауба восак за поморску употребу; 

карнауба восак за употребу на возилима; каустична 

сода; кесице са мирисом за рубље; козметика; 

козметика за децу; козметика за животиње; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за брзо сушење лакова за нокте; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за лице и тело; козметичке креме за негу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за учвршћивање коже 

око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони; козметичке креме 

и лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке 

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 
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средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 

за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички печати, напуњени; козметички 

пилинзи за тело; козметички препарати; козметички 

препарати за заштиту од опекотина од сунца; 

козметички препарати за заштиту од сунца; 

козметички препарати за косу и теме; козметички 

препарати за купање; козметички препарати за купке 

и туширање; козметички препарати за лице; 

козметички препарати за лице и тело; козметички 

препарати за негу и третирање коже; козметички 

препарати за негу коже; козметички препарати за 

негу косе; козметички препарати за негу лица; 

козметички препарати за негу ноктију; козметички 

препарати за негу тела; козметички препарати за 

негу уста и зуба; козметички препарати за 

обликовање косе; козметички препарати за 

обнављање коже; козметички препарати за суву кожу 

током трудноће; козметички препарати за сузбијање 

поновног раста длака; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудер за лице; козметички пудери за 

лице; козметички сапуни; козметички серуми; 

козметички сетови; козметички тоници за лице; 

козметички фластери који садрже средства за 

заштиту од сунца за употребу на кожи; колоњска 

вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде, 

парфеми и козметички производи; комади сапуна; 

комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице; 

компресе за очи за козметичке потребе; кора 

квилајле за прање; коректори за лице; коректори за 

пеге и мрље; коректори [козметички]; корунд 

[абразив]; креда за чишћење; креде за козметичку 

употребу; креде за шминку; крема за тело за 

козметичку примену; крема за тело за козметичку 

употребу; крема која не оставља трагове; кремаста 

подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти 

пудери за лице; креме базиране на етарским уљима 

за ароматерапију; креме за бељење коже; креме за 

бријање; креме за депилацију; креме за заноктице; 

креме за заштиту од сунца; креме за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; креме за избељивање 

зуба; креме за избељивање коже; креме за кожне 

производе; креме за кожу; креме за кожу за 

козметичке потребе; креме за кожу и у течном и у 

чврстом облику; креме за кожу у течном и чврстом 

облику; креме за косу; креме за купање; креме за 

лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за 

лице и тело; креме за лице и тело за козметичке 

потребе; креме за масажу, осим за медицинску 

примену; креме за негу коже и скидање шминке; 

креме за негу коже и скидање шминке за козметичке 

потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за 

козметичке потребе; креме за негу тела; креме за 

нокте; креме за нокте за козметичке потребе; креме 

за очи; креме за очи за козметичке потребе; креме за 

пилинг; креме за пилинг за козметичке потребе; 

креме за полирање; креме за полирање чизама; креме 

за посветљивање коже; креме за регенерацију коже 

за козметичке потребе; креме за руке; креме за руке 

за козметичке потребе; креме за самопотамњивање; 

креме за светао тен; креме за светао тен за 

козметичке потребе; креме за скидање шминке; 

креме за смањење целулита; креме за смањење 

целулита за козметичке потребе; креме за сунчање; 

креме за сунчање за козметичке потребе; креме за 

тело; креме за тело за козметичку примену; креме за 

тело за козметичку употребу; креме за тело 

[козметика]; креме за туширање; креме за употребу 

пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме за ципеле; креме за 

ципеле и чизмице; креме за чизме; креме за чишћење 

коже; креме за чишћење [козметичке]; креме и 

лосиони за тамњење коже; креме и препарати након 

сунчања; креме које не остављају трагове; креме 

након бријања; креме након сунчања; креме након 

сунчања за козметичке потребе; креме против бора; 

креме против бора за козметичке потребе; креме 

против пега; креме против пега за козметичке 

потребе; креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за 

купање; кристали за купање за козметичке потребе; 

кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене 
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детерџентом за чишћење; крпе натопљене 

детердџентом за чишћење објектива; крпе натопљене 

препаратима за полирање намењене чишћењу; 

крпице за брисање наочара импрегниране 

детерџентом; крпице за брисање наочара натопљене 

детерџентом; крпице натопљене детерџентом за 

чишћење наочара; крпице натопљене препаратима за 

чишћење; купке на бази ментола, нису за медицинске 

потребе; лак за нокте; лакови за косу; лакови за 

нокте за козметичке потребе; лакови за нокте и 

скидачи лака за нокте; лакови и креме за обућу; 

лепак за везивање уметака за косу; лепак за вештачке 

нокте; лепак за вештачке нокте или трепавице; лепак 

за вештачке трепавице; лепак за вештачке трепавице, 

косу и нокте; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од 

гуме за козметичку употребу; листићи за купање; 

лични дезодоранси; лоптице од вате за козметичке 

потребе; лосиони за бебе [тоалетни производи]; 

лосиони за браду; лосиони за бријање; лосиони за 

заштиту од сунца; лосиони за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; лосиони за јачање косе; лосиони 

за јачање ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за косу*; лосиони за 

косу за козметичке потребе; лосиони за купање; 

лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони 

за лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за 

козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони 

за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за 

негу косе; лосиони за негу косе за козметичке 

потребе; лосиони за нијансирање тена, за лице, тело 

и руке за козметичке потребе; лосиони за 

обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за 

руке за козметичке потребе; лосиони за 

самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање 

[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

смањење целулита; лосиони за смањење целулита за 

козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за 

сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело; 

лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за 

трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони 

за успоравање старења; лосиони за успоравање 

старења за козметичке потребе; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; лосиони за 

хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење 

зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и 

препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и 

косе; лосиони након сунчања; лосиони након 

сунчања за козметичке потребе; лосиони после 

бријања; марамице за бебе; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; марамице за 

једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице за спречавање бојења веша; марамице 

импрегниране са средствима за чишћење коже; 

марамице натопљене етарским уљима, за козметичку 

употребу; марамице натопљене козметичким 

средствима; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; марамице натопљене 

средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за 

косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке 

потребе; маске за очи у облику гела; маске за тело; 

маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у 

облику креме; маске за тело у облику креме за 

козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона; 

маске за тело у облику лосиона за козметичке 

потребе; маске за тело у облику пудера; маске за 

тело у облику пудера са козметичке потребе; маске 

за хидратацију коже; маске у листовима [схеет 

маске] за козметичке сврхе; масна сценска шминка; 

масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине за полирање 

подова; мешавине парфема; мирис за примену у 

домаћинству; мириси; мириси за аутомобиле; 

мириси за личну употребу; мириси за примену у 

домаћинству; мириси за просторије; мириси за 

употребу у домаћинству; мириси за употребу у 

производњи; мириси и парфимеријски производи; 

мирисна вода за постељину; мирисна мента [етарско 

уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих испарава 

мирис када се загреју; мирисне борове шишарке; 

мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће за 

очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за купање; 

мирисни дифузори; мирисни дифузори који садрже 

мирисна уља у бочици и штапиће; мирисни лосиони 

за тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

мирисно пуњење за електричне собне распршиваче 

мириса; мирисно пуњење за не-електричне собне 

распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво 

дрво; мицеларна вода; млека након сунчања; млека 

након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони 

и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко 

за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке 

потребе; млеко за после бријања; млеко за после 

сунчања за козметичку примену; млеко за после 

сунчања за козметичку употребу; млеко за скидање 

шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за 

тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе; 

млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке 
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потребе; млеко после сунчања за козметичку 

примену; млеко после сунчања за козметичку 

употребу; морске алге за употребу у козметици; 

мошус [парфимерија]; мус за обликовање косе; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за брисање прашине; натопљене крпице за 

полирање; натопљене крпице за чишћење; 

натопљене крпице за чишћење, брисање прашине 

или полирање; натопљене папирне марамице за 

чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове; 

неклизајући восак за подове; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за испирање; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за испирање 

уста и гргљање; немедицинска средства за испирање 

уста кућних љубимаца; немедицинска средства за 

натапање стопала; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за прање 

руку; немедицинска средства за чишћење зуба; 

немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске 

креме за третман коже главе; немедицинске креме 

против оједа од пелена; немедицинске креме против 

пеленског осипа; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински балзами за усне; 

немедицински лосион за косу; немедицински 

лосиони за косу; немедицински лосиони за 

обнављање косе; немедицински лосиони за 

стимулацију коже; немедицински лосиони за 

стопала; немедицински пилинзи за лице и тело; 

немедицински прашкови за купање; немедицински 

прашкови за стопала; немедицински препарати за 

купање; немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу зуба и за испирање уста; 

немедицински препарати за негу коже; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; немедицински препарати за негу косе; 

немедицински препарати за негу стопала; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за негу усана; немедицински препарати за 

прање руку; немедицински препарати за третман 

косе за козметичке потребе; немедицински 

препарати за ублажавање опекотина од сунца; 

немедицински препарати за чишћење коже; 

немедицински производи за заштиту усана; 

немедицински сапуни; немедицински серуми за 

кожу; немедицински тоалетни препарати; 

немедицински тоалетни производи; немедицински 

тоници за косу; немедицински хигијенски препарати 

као тоалетна средства; немедицински шампони; 

немедицински шампони за кућне љубимце; 

немедицински шампони против перути; непенећи 

козметички производи; неутрализатори за трајно 

коврџање косе; ноћне креме; облоге за обнову 

ноктију; обућарски восак; одстрањивачи воска са 

пода [средства за одстрањивање]; одстрањивачи 

лака; оловке за извлачење обрва; оловке за лак за 

нокте; оловке за очи; оловке за скидање лака за 

нокте; оловке за усне; омекшивачи за веш; 

омекшивачи за заноктице; оплемењивачи рубља за 

употребу у перионицама; освеживачи даха; 

освеживачи даха, нису за медицинске потребе; 

освеживачи даха у облику штапића за жвакање са 

екстрактом брезе; основе за шминку у облику пасте; 

отпушивачи одвода; паковања за лице; паковања за 

негу лица; паковања маски за козметичку примену; 

палете са сјајем за усне; памучна вуна за козметичку 

употребу; памучни јастучићи натопљени 

препаратима за уклањање шминке; памучни тупфери 

за уклањање шминке; памучни штапићи за 

козметичку употребу; папир за полирање; папирни 

сапуни за личне употребе; папирни сапуни за личну 

употребу; парфеми; парфеми за индустријске 

потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и 

тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи 

за негу после бријања; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимеријски производи, етарска уља; 

парфимеријски производи, етарска уља, козметички 

производи, лосиони за косу; парфимеријски 

производи, мириси и тамјан; парфимеријски 

производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну 

употребу; парфимисана уља за производњу 

козметичких препарата; парфимисане креме; 

парфимисане креме за козметичке потребе; 

парфимисане пасте за козметичке потребе; 

парфимисани пудери; парфимисани пудери за 

козметичке потребе; парфимисани сапуни; 

парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери 

за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за 

зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за 

обликовање косе; пена за косу; пена за обликовање 

косе; пене за косу; пене за купање за бебе; пене за 

купање за козметичке потребе; пене за купање и 

туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже; 

пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке; 

перлице за купање; перлице за купање за козметичке 

потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице; 

пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке 

потребе; плавило за веш; платнене марамице 

импрегниране средствима за чишћење коже; подлога 

за шминку са кремастом структуром; подлоге за лак 
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за нокте; подлоге за руж за неутрализацију боје 

усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; позоришна шминка; полимерски 

премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих 

површина на аутомобилу; помаде за козметичку 

употребу; помаде за косу; помаде за косу за 

козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику 

за козметичке потребе; помандери [ароматичне 

материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси]; 

прајмер за нокте [козметика]; прашак за прање 

судова; прашкови за зубе; прашкови за зубе за 

козметичке потребе; прашкови за купање; прашкови 

за купање за козметичке потребе; прашкови за 

полирање; прашкови за прање веша; прашкови за 

прање косе; прашкови за рибање; прашкови за 

рибање за опште потребе; прашкови за чишћење 

зуба; препарати за бељење веша; препарати за 

бељење и друга средства за прање веша; препарати 

за бељење косе; препарати за бељење [скидање боје] 

за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за бојење косе; препарати за бријање; 

препарати за бријање и после бријања; препарати за 

брушење; препарати за депилацију; препарати за 

депилацију и пилинг; препарати за заштиту 

коже[полирање]; препарати за заштиту косе од 

сунца; препарати за заштиту од сунца; препарати за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати 

за избељивање коже; препарати за избељивање 

кожних производа; препарати за извлачење 

праменова; препарати за испирање уста, који нису 

медицински; препарати за коврџање косе; препарати 

за козметичку негу; препарати за косу за уклањање 

боје; препарати за купање и туширање; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; препарати за 

натапање у перионицама; препарати за негу 

животиња, осим производа за прање животиња; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати 

за негу коже за уклањање бора; препарати за негу 

коже против старења; препарати за негу косе; 

препарати за негу косе који садрже органско 

девичанско уље од кокоса и девичанско уље од 

кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске 

потребе; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за одмашћивање за употребу у 

домаћинству; препарати за одмашћивање на бази 

растварача; препарати за освежавање даха за личну 

хигијену; препарати за отчепљивање одвода и 

судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви; 

препарати за очување коже [полирање]; препарати за 

оштрење; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за полирање; препарати за полирање 

аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за полирање протеза; препарати 

за прање; препарати за прање воћа и поврћа; 

препарати за прање и бељење веша; препарати за 

прање и избељивање; препарати за прање косе; 

препарати за рибање; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај 

лишћа биљака; препарати за сјај [полири]; препарати 

за скидање воска; препарати за скидање воска са 

пода; препарати за стругање или скидање боја и 

лакова; препарати за стругање подова; препарати за 

сунчање; препарати за сунчање [козметички]; 

препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца; 

препарати за трајно обликовање и обликовање косе; 

препарати за трајну ондулацију и увијање косе; 

препарати за трајну ондулацију косе; препарати за 

третирање косе; препарати за туширање; препарати 

за туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; препарати за увијање и 

обликовање косе; препарати за увијање косе; 

препарати за уклањање боја; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; препарати за уклањање лака; 

препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање надоградње за нокте; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за употребу пре бријања и после бријања; 

препарати за употребу пре натапања веша; препарати 

за хемијско чишћење; препарати за хидратацију 

[козметички]; препарати за хладно увијање косе; 

препарати за чишћење; препарати за чишћење 

аутомобилских гума и точкова; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; препарати за 

чишћење ветробранског стакла; препарати за 

чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за 

аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење 

за личну употребу; препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; препарати за чишћење, 

заштиту и очување површине возила; препарати за 

чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја 

листовима биљака; препарати за чишћење и 

полирање; препарати за чишћење карбуратора и 

стартера; препарати за чишћење листова биљака; 

препарати за чишћење на бази растварача; препарати 

за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за 

чишћење одвода; препарати за чишћење подова; 

препарати за чишћење, полирање и рибање; 
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препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за чишћење, полирање, рибање 

и абразивни препарати; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и стругање; препарати за 

чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење 

производа од коже; препарати за чишћење протеза; 

препарати за чишћење, рибање и стругање; 

препарати за чишћење руку; препарати за чишћење 

тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за 

чишћење тканина; препарати за чишћење у облику 

пене; препарати за шминкање; препарати за 

штиркање; препарати за штиркање веша; препарати 

и средства за депилацију; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати након бријања; 

препарати од алое вере за козметичке намене; 

препарати против знојења; привремене тетоваже за 

козметичке потребе; привремене тетоваже за 

козметичку употребу; природна етарска уља; 

природни мошус; природни парфемски производи; 

прозирни пудер за лице за козметичку примену; 

производи за бојење и бељење косе; производи за 

заштиту од сунца за козметичку примену; производи 

за заштиту од сунца за козметичку употребу; 

производи за заштиту од сунца [козметика]; 

производи за избељивање зуба; производи за 

исправљање косе; производи за негу тела и 

козметичку негу; производи за негу тела и лепоту за 

козметичку примену; производи за негу тела и 

лепоту за козметичку употребу; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; производи за парфимирање ваздуха; 

производи за пилинг лица за козметичку примену; 

производи за пилинг лица за козметичку употребу; 

производи за полирање; производи за полирање 

обуће; производи за полирање ципела и чизама; 

производи за прање веша; производи за прање суђа; 

производи за равнање косе; производи за сунчање; 

производи за хидратацију коже; производи за 

хидратацију против старења; производи за чишћење 

коже; производи од сапуна; пудер за шминкање; 

пудери за бебе [тоалетни производи]; пудери за лице; 

пудери за лице за козметичке потребе; пудери за 

лице [козметика]; пудери за лице у облику папира 

обложеног пудером; пудери за лице у праху; пудери 

за тело; пудери за тело за козметичке потребе; путер 

за тело; путер за тело за козметичке потребе; 

распршивачи од трске за освежавање ваздуха; 

растварачи за одмашћивање, за употребе које се не 

односе на процесе производње; растварачи за 

чишћење, за употребе које се не односе на процесе 

производње; раствори за чишћење; раствори за 

чишћење зубарских ултразвучних апарата за 

стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара; 

расхладни спрејеви за козметичке сврхе; 

регенератори за косу за бебе; регенератори за косу у 

облику сапуна; регенератори за нокте; ретинол крема 

за козметичке потребе; ролне брусног папира; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика]; 

ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за 

козметичке потребе; рукавице за пескарење; 

руменила; руменила за образе; руменило за образе; 

самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за бријање; 

сапун за избељивање текстила; сапуни за бријање; 

сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за купање; 

сапуни за купање у течном, чврстом или у облику 

гела; сапуни за лице; сапуни за личну употребу; 

сапуни за негу тела; сапуни за прање веша; сапуни за 

руке; сапуни за седла; сапуни за суво прање; сапуни 

за тело; сапуни за туширање; сапуни за употребу у 

домаћинству; сапуни и детерџенти; сапуни од алое; 

сапуни од луфе; сапуни у праху; сапун против 

знојења; сапун против знојења ногу; сафрол; 

светлуцави препарати за тело; свеће за масажу за 

козметичку употребу; сенке за очи; силикон карбид 

[абразив]; синтетички мошус; синтетички парфеми; 

сјајеви за усне; скидачи лакова; сода за избељивање; 

сода за прање, чишћење; соли за избељивање; соли 

за козметичке купке; соли за купање; соли за купање 

за козметичке потребе; соли за купање, за 

немедицинску примену; соли за купање, за 

немедицинску употребу; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; спрејеви за кожу за локалну 

примену за козметичке потребе; спрејеви за косу и 

гелови за косу; спрејеви за освежавање даха; 

спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело; 

спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за 

тело као дезодоранси и мириси за личну употребу; 

спреј за чишћење спортског штитника за зубе; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; средства за бојење лица; средства за 

вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање; средства за давање сјаја воћу; 

средства за ексфолијацију за козметичку примену; 

средства за ексфолијацију лица; средства за 

ексфолијацију руку; средства за ексфолијацију 

стопала; средства за ексфолијацију тела; средства за 

заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за 

усне; средства за заштиту од сунца за усне 

[козметика]; средства за испирање боје за косу; 

средства за испирање косе; средства за испирање 

косе за козметичке потребе; средства за испирање 

косе [шампони-регенератори]; средства за испирање 

очију, не за медицинске намене; средства за 

испирање у машинама за прање посуђа; средства за 

испирање уста против каријеса, нису за медицинске 

потребе; средства за лепљење за козметичку 

употребу; средства за одстрањивање лака за нокте; 

средства за омекшавање коже; средства за 

омекшавање косе; средства за омекшавање косе за 
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козметичке потребе; средства за отпушавање одвода; 

средства за отпушавање одводних цеви; средства за 

отпушавање судопере; средства за отчепљавање 

одвода; средства за отчепљавање судопере; средства 

за пилинг; средства за пилинг коже; средства за 

пилинг руку; средства за пилинг стопала; средства за 

побољшање изгледа коже; средства за полирање 

аутомобила; средства за полирање за музичке 

инструменте; средства за полирање зуба; средства за 

полирање кожних производа; средства за полирање 

намештаја; средства за полирање намештаја и 

подова; средства за полирање подова; средства за 

полирање хрома; средства за прање wц шоља; 

средства за прање веша; средства за прање лица; 

средства за прање стакла; средства за прање судова; 

средства за прехрањивање косе; средства за 

прехрањивање косе за козметичке потребе; средства 

за регенерацију коже; средства за скидање боја; 

средства за скидање боја, глазура и лакова; средства 

за скидање шминке за очи; средства за сушење лака 

за нокте у козметици; средства за сушење судова у 

машинама за судове; средства за туширање; средства 

за уклањање лака; средства за уклањање лака за 

нокте; средства за уклањање лепка [осим за 

индустријске потребе]; средства за уклањање мрља 

од кућних љубимаца; средства за учвршћивање косе 

[препарати за обликовање косе]; средства за 

чишћење гума са белим ободом; средства за 

чишћење за домаћинство; средства за чишћење за 

интимну личну хигијену, немедицинска; средства за 

чишћење за примену у домаћинству; средства за 

чишћење за употребу у домаћинству; средства за 

чишћење зуба; средства за чишћење зуба и испирање 

уста; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]*; средства за чишћење зуба у облику 

жвакаће гуме; средства за чишћење и дезодорисање 

тепиха; средства за чишћење коже; средства за 

чишћење козметичких четкица; средства за чишћење 

кутија са песком за кућне љубимце; средства за 

чишћење лица; средства за чишћење обуће; средства 

за чишћење, полирање и абразију за опште потребе у 

облику течности или праха; средства за чишћење 

посуда са песком која садрже дезодорансе; средства 

за чишћење рерне; средства за чишћење руку; 

средства за чишћење тканине за намештај; средства 

за чишћење у облику пене за личну употребу; 

средства за чишћење у спреју; средства за чишћење у 

спреју за примену у домаћинству; средства за 

чишћење у спреју за употребу на текстилу; средства 

за чишћење у спреју за употребу у домаћинству; 

средства и препарати за чишћење; средства против 

знојења за личну употребу; стаклени папир, 

шмиргла; стаклено платно [абразивно платно]; 

стипса, алаум [астрингенти]; супстанце које 

испуштају мирисни дим за собну употребу; таблете 

за прање судова; талк пудер, за тоалетну употребу; 

талк пудери за козметичке потребе; тамјан; тврди 

регенератори за косу; тврди регенератори за косу у 

облику сапуна; тврди шампони; тврди шампони у 

облику сапуна; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинско уље за одмашћивање; 

течне подлоге за шминку; течни детерџенти за прање 

судова; течни латекс за бојење тела за козметичке 

намене; течни парфеми; течни производи за негу 

зуба; течни производи за чишћење објектива; течни 

ружеви; течни сапуни; течни сапуни за веш; течни 

сапуни за купање; течни сапуни за купке за негу 

стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни сапуни 

за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и тело; 

течни сапуни за тело; течности за испирање уста, 

нису за медицинску употребу; течности за прање 

веша; течности за рибање; течности за хемијско 

чишћење; течности за чишћење ветробрана; течности 

за чишћење ветробранских стакала; течности за 

чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде; 

тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни 

сапуни; тонери за козметичке намене; топикални 

лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку 

употребу; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; траке за очне капке; траке са 

воском за депилацију; триполи камен за полирање; 

тупфери за чишћење импрегнирани тоалетним 

препаратима; тупфери импрегнирани средствима за 

уклањање шминке; туш у оловци за очи; ћилибар 

[парфем]; уља за бебе [тоалетни производи]; уља за 

заштиту од сунца; уља за заштиту од сунца 

[козметика]; уља за козметичку употребу; уља за 

косу; уља за купање за козметичке потребе; уља за 

купање и соли за купање, нису за медицинске 

потребе; уља за купке, за немедицинску примену; 

уља за купке, за немедицинску употребу; уља за 

лице; уља за мирисе и парфеме; уља за негу лица; 

уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе; 

уља за сунчање [козметика]; уља за тамњење коже; 

уља за тамњење коже за козметичке потребе; уља за 

тело; уља за тело за козметичке потребе; уља за 

чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и лосиони 

за тамњење коже; уља након сунчања; уља након 

сунчања за козметичке потребе; уља након сунчања 

[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке 

за негу косе за козметичке потребе; уље бора за 

чишћење подова; уље за купке, за немедицинску 

примену; уље за купке, за немедицинску употребу; 

уље лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде; 

уље од пеперминта [парфимеријски производ]; уље 

чајевца; уље чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; 

фарбе за браду; фарбе за косу; фарбе за трепавице; 

фитокозметички препарати; флексибилни абразиви; 

фумигацијска средства [парфеми]; футроле за ружеве 

за усне; хелиотропин; хемијски препарати за 
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чишћење за употребу у домаћинству; хемикалије за 

освежавање боја за употребу у домаћинству [прање 

веша]; хигијенски препарати као тоалетни 

производи; хидратантне креме за после бријања; 

хидратантне креме за после сунчања; хидратантне 

креме за употребу после сунчања; хидратантне 

креме, лосиони и гелови; хидратантне креме после 

бријања; хидратантни гелови [козметички]; 

хидратантни лосиони за после бријања; хидратантни 

лосиони [козметички]; хидратантни препарати; 

хидратантни препарати за косу; хидратантно млеко 

за тело; хидрирајуће креме за после бријања; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање 

[прах за полирање метала]; црни лак за обућу [крема 

за обућу]; чај за купање за козметичке сврхе; чврсти 

пудери за пудријере [козметика]; челичне перле за 

употребу као абразивно средство за пескирање; 

шампон за кућне љубимце, немедицински 

[неветеринарско средство за негу длаке]; шампони*; 

шампони за бебе; шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу]; шампони за косу; 

шампони за косу 3 у 1; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за 

људску косу; шампони за суво прање*; шампони за 

тепихе; шампони и регенератори за косу; шампони и 

регенератори за кућне љубимце [немедицински, 

неветеринарски препарати за негу животиња]; 

шампони против перути; шампони-регенератори; 

шампони у облику сапуна; шљокице за козметичке 

потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело; 

шљокице за нокте; шминка; шминка за лице и тело; 

шминка за очи; шминка за пудријере; шминка за 

тело; шминка која се продаје у козметичким 

кутијама; шминка у облику оловке; шминке за лице; 

шмиргла; шмиргл папир; шмиргл платно; штирак за 

веш; штирак за прање веша; штирак за сјај веша; 

шумеће кугле за купање; шустерски восак.  

Кл. 31:  авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи; 

азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи, 

непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за 

животињску исхрану; алге за животињску исхрану; 

алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску 

или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас, 

свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани 

од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за 

декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа; 

артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус, 

свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи; 

банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате, 

свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел 

ораси, свежи; бибер [биљка]; биљке; биљке, свеже; 

биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче, 

природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке; 

бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће, 

свеже; божићне јелке*; бојсенбери малине купине, 

свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова 

шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж; 

бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за 

животиње; брашно од кикирикија за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од 

семена лана за исхрану животиња; брашно од 

сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже; 

бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве, 

свеже; бундевино семе, непрерађено; венци од 

природног цвећа; венци од сувог цвећа; винова лоза; 

влашац, свежи; водени кестен, свеж; воће нони, 

свеже; воће, свеже; воћке; воћке, стабла; гинко 

ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда [стока]; гомољи; 

гомољи цвећа; грашак, свеж; грејпфрут, свеж; 

грожђе за вино; грожђе, свеже; гроздасти парадајз; 

гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене струготине за 

лежајеве за животиње; дрвено иверје за прекривање 

тла; дрвено иверје за производњу дрвене пулпе; 

дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; ђумбир, свеж; 

едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа; 

жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе 

као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе 

животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље; 

живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати; 

живе патке; живе птице; живе рибе за људску 

исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе 

црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат]; 

живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи 

караши; живи корали; живи корали за акваријуме; 

живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи 

сисари; живи сребрни шарани; животињска 

менажерија; животињска храна на бази млека; замена 

за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне 

рибице; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; 

зрневље [житарице]; икра за пољопривредне 

потребе; индијски ораси, свежи; инћуни, живи; 

јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јаја свилене 

бубе; јам, свежи; јапанска јабука, свежа; јапанска 

мушмула, свежа; јастози, живи; јастози обични 

[живи]; једнозрна пшеница, непрерађена; јестиве 

водене животиње, живе; јестиве жвакалице за псе; 

јестиве кости за жвакање за псе; јестиве печурке, 

свеже; јестиве посластице за кућне љубимце; јестиве 

семенке лана, непрерађене; јестиви инсекти, живи; 

јестиво семе лана, непрерађено; јестиво цвеће, свеже; 

јестив сусам, непрерађен; јечам; кајсије, свеже; 

кактуси; калеми за воћна стабла; калеми за 

калемљење; канабис биљке; канабис, непрерађен; 

касава, свежа; каша за товљење стоке; каша од 

мекиња за исхрану животиња; квасац за исхрану 

животиња; келераба, свежа; кељ, свеж; кестен, свеж; 

киви воће, свеже; кикирики, свеж; кинески купус, 

свеж; киноа, непрерађена; клементине, свеже; клице 

печурки за размножавање; кои шарани, живи; кокос; 

кокосово брашно за прехрану животиња; кокосов 

орах, сиров; кокос, свежи; колачи од соје и остатака 
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житарица за прехрану животиња; комина; копра; 

коприва; корен рена, свеж; корен цикорије; корење за 

исхрану животиња; корење тапиоке, свеже; корњаче 

меког оклопа, живе; краставци, свежи; красуљица, 

свежа; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж; 

крушке, свеже; кукуруз; кукурузна сточна погача; 

кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен; 

куњка шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж; 

ланено брашно за исхрану животиња; ланено брашно 

[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња; 

леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, свеж; 

лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж; 

лиофилизовани мамци за пецање; листови папира са 

песком за кутије за љубимце; личи, свежи; логанбери 

малине, свеже; лосос, жив; лубенице, свеже; лук 

козјак, свежи; луковице; луковице биљака; луковице 

биљака за пољопривредне потребе; луковице биљака 

за потребе хортикултуре; лутке живих пчела; љуска 

кокосовог ораха; љускари, живи; мамци за пецање, 

живи; манго-јабуке, свеже; манго, свежи; 

мангостини, свежи; мандарине, свеже; маракуја, 

свежа; маслине, свеже; махунарке, свеже; мацина 

трава; мацутаке печурке, свеже; мачке; мекиње; 

мекиње од жита; мекиње од пиринча за животињску 

употребу; мексички кромпир; мекушци, живи; 

метлице од брезе за сауне; мешавина семенки за 

дивљач; мешана храна за животиње; микроповрће, 

свеже; минералне соли за стоку; мирисни песак 

[простирка] за кућне љубимце; мицелиј за употребу 

у пољопривреди; млади кукуруз, свеж; млади лук, 

свеж; младице стабала; морошка, свежа; морске алге, 

непрерађене, за људску или животињску исхрану; 

морски краставци [живи]; напитци за кућне 

љубимце; напици за животиње; напици за мачке; 

напици за псе; наруквице од природног цвећа; 

непраређена комбу морска трава; непраређена 

спирулина; непраређене алге за људску употребу; 

непраређени теф; непраређени шећерни усеви; 

непрерађене црвене алге; непрерађена зоб; 

непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена 

морска трава аоса [морска салата]; непрерађена 

пшеница; непрерађена спирулина за људску или 

животињску конзумацију; непрерађене алге; 

непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске 

траве [браон алге]; непрерађене цереалије; 

непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени 

клипови кукуруза шећерца [ољуштени или 

неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско 

просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено 

просо; непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нус-

производи прераде житарица за исхрану животња; 

овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено 

божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси, 

свежи; орах биљке коле; орашасто воће, 

непрерађено; органске свеже биљке; органско свеже 

воће; органско свеже воће и поврће; органско свеже 

поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа 

[комина]; остаци након прераде шећерне трске 

[сировина]; остриге, живе; отпади од дестилације за 

животињску конзумацију; палме [лишће палминог 

дрвета]; палмино лишће; папаја, свежа; папир као 

простирка за лежајеве за животиње; папир са песком 

[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже; 

парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж; 

песак за тоалет за кућне љубимце; пињоли, свежи; 

пиринач, непрерађен; пистаћи, свежи; питаја, свежа; 

плаве дагње, живе; плута, сирова; погача од уљане 

репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње; 

подлоге за животиње; подлоге за калемљење; 

подлоге за калемњење воћки; подога за кавезе за 

птице од пешчаног папира; полен [сировина]; 

пољопривредни производи; помело, свежи; помије; 

поморанџе, свеже; посип за мале животиње; посип за 

мачке; посластице за коње, свеже; посластице за 

кућне љубимце у облику штапића; посластице за 

мачке, јестиве; посластице за псе, јестиве; 

посластице за птице, јестиве; празилук, свеж; 

прекривач од конопље за лежајеве за животиње; 

препарати за живину носиље; препарати за товљење 

животиња; природне биљке и цвеће; природно 

зеленило за украшавање; природно лишће; природно 

цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке за домаће 

животиње; простирке и кутије с песком за животиње; 

простирке од рециклираног папира за мале 

животиње; пси; птице за расплод; птице кућни 

љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке]; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана 

грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи; 

риба, жива; рибља икра; рибље брашно за 

животињску исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин, 

свеж; саднице; саншо стабла [јапански бибер]; 

сардине, живе; сатсума мандарине, свеже; сварљиве 

кости за жвакање за псе; свежа бамија; свежа 

бокбуња [црне малине]; свежа боранија; свежа 

јагодаста гуава; свежа мента; свежа нана; свежа 

рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа 

шећерна јабука [аннона сqуамоса]; свеж дуд; свеже 

аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији; 

свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже змајево 

воће; свеже јагоде; свеже јестиво коренасто поврће; 

свеже карамболе; свеже клице; свеже коренасто 

поврће; свеже корење дораџиа [балон цвет]; свеже 

малине; свеже нангке [индијско хлебно дрво]; свеже 

нарањиле; свеже паприке бабуре; свеже перуанске 

јагоде; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; 

свеже саподиље; свеже смокве; свеже хамое 
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[оријентална диња]; свеже црвене поморанџе; свеже 

шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи 

васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси; 

свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи 

плодови дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун; 

свеж радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе 

житарица, непрерађено; семе за животињску 

конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе 

за потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за 

сејање; семе за узгајање воћних култура; семе за 

узгој урусхи стабла; семе за узгој биљака; семе за 

узгој воћа и поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; 

семе за узгој цвећа; семе за усеве; семе конопље, 

непрерађено; семе лана за исхрану животиња; 

семенке за птице; семенке за узгајање биљака; 

семенке за узгајање поврћа; семенке за хидропонију; 

семенке ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске 

клице за ботаничке сврхе; семење; семе 

припремљено за животињску исхрану; семе 

пшенице; семе траве; сено; сено које се користи као 

трава за ускршње корпе; сипа, жива; сипина кост за 

птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове житарице; 

сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

зрневље и семење; сирово и непрерађено семе; 

сирово семе; скробна пулпа за животињску исхрану; 

слад; слад за варење; слад за врење и дестилацију; 

слад за дестиловање; слад [непрерађено жито] за 

производњу пива и дестилацију; слама за покривање 

компоста; слама [сточна храна]; сламене простирке; 

сламнате простирке за животиње; сламнате 

простирке за животињске лежајеве; сламнате 

простирке за мале животиње; слане плочице за 

лизање; слатки кромпир, свежи; смрекине бобице; со 

за стоку; сочиво, свеже; сочнице; спанаћ, свеж; 

спелта, непрерађена; споре за пољопривредне 

потребе; стабла дрвећа; стабла палме; стајска храна 

за животиње; стока; сточна храна; сточне погаче; 

струготине од дрвета за простирке за животиње; 

сушена зрна махунарки, свеже; сушене љуске 

кукуруза за декорацију; сушени рогоз за декорацију; 

сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; талог након 

дестилације; тангерине, свеже; тартуфи, свежи; 

тиквице, свеже; тимијан, свеж; трава, природна; 

траве [биљке]; травњаци, природни; тресетне 

подлошке, простирке; трешње, свеже; трупци; туна, 

жива; узгајана стока; украсни венци од сушених 

биљака; украсно жбуње; украсно сушено биље; 

уљана репица за животињску исхрану; уљасте 

погаче; упаковани мамци за пецање сушени 

замрзавањем; уситњена слама као подлога за 

животиње; усољени шкампи као храна за рибе; 

харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи; храна за 

акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за 

живину; храна за животиње; храна за животиње која 

садржи ботаничке екстракте; храна за златне рибице; 

храна за јачање животиња; храна за кокошке; храна 

за коње; храна за кућне љубимце; храна за мачке; 

храна за морске животиње; храна за овце; храна за 

преживање за животиње; храна за псе; храна за 

птице; храна за рибе; храна за свиње; храна за стоку; 

храна за телад; храна за хрчке; храна за штенад; 

храна и пића за животиње; храна обогаћена 

протеинима за животиње; храна у конзерви за мачке; 

храна у конзерви за псе; хрчци; цветне луковице; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно; целулоза за 

употребу као простирке за животиње; цикорија, 

свежа; црвене поморанџе, свеже; црвене рибизле, 

свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени снепер, живи; 

црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; чауре за 

производњу јајашаца; чауре за узгој свилене бубе; 

чери парадајз, свежи; чили паприке, свеже; шаран, 

живи; шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа; 

шећерна трска; шитаке печурке, свеже; шкампи, 

живи; шкампи, живи; шкољке абалоне, живе; 

шкољке [живе]; шкољке филипинске кућице, живе; 

шљивасти парадајз, свеж; шљиве, свеже; шумски 

производи.  

Кл. 34:  ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; ароме, осим есенцијалних 

уља, као замене за дуван; артикли за пушаче; 

бездимне цигарете; биљне меласе [замена за дуван]; 

блокови папира за цигарете; бурмут; бурмутице, не 

од племенитих метала; бурмутице, од племенитих 

метала; вапоризатори дувана; држачи за упаљаче за 

цигарете; држачи за упаљаче за цигарете, не од 

племенитих метала; држачи за упаљаче за цигарете 

од племенитих метала; држачи за цигаре, не од 

племенитих метала; држачи за цигаре, од 

племенитих метала; држачи за шибице; држачи 

цигара; држачи шибица, не од племенитих метала; 

држачи шибица, од племенитих метала; дуван; дуван 

за жвакање; дуван за луле; дуван за мотање; дуван за 

пушење; дуван са ментолом; дуван с ментолом за 

луле; електронске наргиле; електронске цигаре; 

електронске цигарете; електронске цигарете као 

алтернатива класичним цигаретама; електронске 

шише; електронски уређаји за инхалирање аеросола 

који садрже никотин; замене за дуван; замене за 

дуван, које нису за медицинске сврхе; испаривачи 

дувана; испаривачи за дуван; кертриџи за 

електронске цигарете који се продају напуњени 

биљним глицерином; кертриџи за електронске 

цигарете који се продају напуњени пропилен 

гликолом; кертриџи за електронске цигарете који се 

продају напуњени хемијским аромама у течном 

облику; кесе за дуван; кизами [јапански резани 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 

124 ЗИС / RS / IPO 

 

дуван]; кисеру [дугачке јапанске луле за дуван]; 

кремени; кремени за упаљаче; кретек цигарете; 

кутије за бурмут; кутије за дуван; кутије за цигаре; 

кутије за цигаре и цигарете, направљене од 

неплеменитог материјала; кутије за цигаре, не од 

племенитих метала; кутије за цигаре од племенитих 

метала; кутије за цигарете; кутије за цигарете, не од 

племенитих метала; кутије за цигарете, од 

неплеменитог метал; кутије за цигарете од 

неплеменитог метала; кутије за цигарете, од 

племенитих метала; кутије за цигарете од 

племенитог метала; кутије за цигарете, табакере; 

кутије за шибице; кутије за шибице, не од 

племенитих метала; кутије за шибице, од 

племенитих метала; лименке за дуван; листови 

дувана; луле за пушење замене за дуван са ментолом; 

луле; луле за дуван, не од племенитих метала; луле 

за дуван, од племенитих метала; луле за електронске 

цигарете; луле на пару за бездимне цигаре; луле на 

пару за бездимне цигарете; ментол цигарете; 

муштикле; муштикле, не од племенитих метала; 

муштикле, од племенитих метала; навлаке за дуге 

азијске луле за дуван; наргиле; орални вапоризатори 

за пушаче; орални распршивачи за пушаче; папир за 

цигарете; парафинске шибице; пепељаре за пушаче; 

пепељаре, не од неплеменитих метала, за пушаче; 

пепељаре, од племенитих метала, за пушаче; 

пљуваонице за пушаче; посуде за дуван; производи 

за пушаче за електронске цигарете; производи на 

бази дувана које треба загрејати; пушачки реквизити; 

пушачки реквизити, не од племенитих метала; 

пушачки реквизити, од племенитих метала; раствори 

са течним никотином за електричне цигарете; 

резервоари гаса за упаљаче; секачи за цигаре; 

сигурне шибице; снус [дуван у праху]; сталци за 

луле; сумпорне шибице; тампери за луле; течни 

раствори за електричне цигарете; течност за 

електронске цигарете [е-течност] која се састоји од 

арома у течном облику за допуну пуњења 

електронских цигарета; течност за електронске 

цигарете [е-течност] са биљним глицерином; течност 

за електронске цигарете [е-течност] са пропилен 

гликолом; торбице за електронске цигарете; торбице 

за луле; траве за пушење; тубе за цигаре; тубе за 

цигарете; упаљачи за пушаче; упаљачи за пушаче 

[упаљач за цигарете], осим оних који се користе у 

аутомобилима; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигарете, не од племенитих метала; упаљачи за 

цигарете, од неплеменитог метала, осим оних који се 

користе у аутомобилима; упаљачи за цигарете, од 

племенитих метала; упијајући папир за дуванске 

луле; уређаји за гашење електронских цигарета, 

цигара и штапића дувана; усници за муштикле; 

усници за цигарете; усници од ћилибара за 

муштикле; филтери за дуван; филтери за цигарете; 

фитиљи за упаљаче; футроле за цигаре; хемијске 

ароме у течном облику које се користи за допуну 

пуњења електронских цигарета; хумидори, кутије за 

чување цигара; цигаре; цигарете; цигарете које не 

садрже дуван, осим оних које се користе у 

медицинске сврхе; цигарете које садрже замену 

дувана, које нису за медицинску употребу; цигарете 

са филтером; цигарилоси; чистачи за дуванске луле; 

џепне машинице за увијање цигарета; шибице; 

шибице са врхом од белог фосфора; штапићи дувана.  
 

(111) 83979 (181) 01.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1389 (220) 01.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) IRIS MEGA DOO, Господара Вучића 176, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.05.02; 26.05.12; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08 

(591) pantone 362, pantone 368, pantone 382  

(511) Кл. 9:  дискови за снимање звука; грамофонске 

плоче; магнети, аларми; заштитне кациге; бројачи 

корака; бројачи; справе за мерење; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

звучници; грамофони; траке за снимање звука; 

пуњачи батерија; возачке рукавице; холограми; 

светлећи знаци; неонски знаци; наочаре [оптика]; 

наочаре; рачунарска меморија; уређаји; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; микрофони; рамови за 

наочаре; оквири за наочаре; батерије, електричне; 

рачунари; рачунарски програми, снимљени; 

сигнални панели светлећи или механички; 

телефонски апарати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; апарати за пренос звука; апарати за снимање 

звука; апарати за репродуковање звука; звучни 

апарати и машине; апарати за бележење времена; 

видео-траке; магнетне идентификационе картице; 

магнетни дискови; флопи дискови; траке за чишћење 

глава за снимање; видео рекордери; тастатуре за 

рачунаре; соларне батерије; кутије за наочаре; 

читачи бар-кодова; компакт дискови [аудио-видео]; 

оптички компакт дискови [ЦД-РOM]; оперативни 

рачунарски програми снимљени; компјутерске 

периферне јединице; рачунарски софтвер снимљени; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; кодиране 

магнетне картице; интерфејси за рачунаре; 

микропроцесори; модеми; монитори [компјутерска 

опрема]; монитори [компјутерски програми]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; штампачи за 

рачунаре; процесори [централна јединица за обраду 

података]; централна јединица за обраду података 

[процесор]; читачи [опрема за обраду података]; 
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скенери [опрема за обраду података]; транзистори 

[електронски]; електронски планери; телефонске 

секретарице; касетофони; компакт диск плејери; 

диск драјвери за рачунаре; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; картице са интегрисаним 

колима[смарт картице]; ноутбук рачунари; 

електронске табле за обавештења; џепни 

калкулатори; контролни сатови [уређаји за 

евиденцију времена]; видео касете; касете за видео 

игре; видео екрани; видео телефони; спортске 

наочаре; заштитне кациге за спорт; електронске 

публикације које се могу преузимати; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; украсни магнети; 

бежични телефони; подлоге за "мишеве"; вокмен; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима; 

софтвери за рачунарске игре,снимљени; слушалице; 

радио пејџери; воки-токи; ДВД плејери; опрема за 

телефонирање слободних руку [хендс фри]; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; датотеке 

слика које се могу преузимати;,УСБ прикључци; 

траке за мобилне телефоне; диоде које емитују 

светло [ЛЕД]; лаптоп рачунари; торбе за лаптопове; 

навлаке за лаптопове; дигитални рамови за 

фотографије; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; смартфони [паметни телефони]; 

таблет рачунари; кодиране картице за откључавање; 

ЗД наочаре; меморијске картице за машине за видео 

игре; компјутерски хардвер; мобилни телефони; 

дигитални знаци; паметне наруквице [мерни 

инструменти]; навлаке за паметне телефоне; футроле 

за паметне телефоне; селфи штапови [ручни 

моноподи]; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачунаром, осим за видео игре; паметне наочаре; 

паметни сатови; заштитне фолије прилагођене за 

екране рачунара; навлаке за РDА уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; футроле за таблет 

рачунаре; станице за пуњење електричних возила; 

интерактивни терминали са екранима осетљивим на 

додир; паметно прстење; ниско фреквентни звучници 

[сабвуфери]; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; кациге за виртуелну стварност; 

електронске интерактивне табле; аудио миксете; 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн; 

танки клијент рачунари; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или даунлодован; објективи за 

снимање селфија; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; 

телекомуникациони апарати у облику накита; носиви 

рачунари; носиви монитори са видео дисплејем; 

јастучићи за слушалице; рукавице за виртуелну 

стварност; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; емотикони за 

мобилне телефоне који се могу преузети; софтвери 

за рачунарске игре, који се могу преузети; сталци 

прилагођени за лаптопове; слушалице за 

комуникацију на даљину; видео пројектори.  

Кл. 16:  годишњаци; уметничке репродукције; 

уметничка опрема; регистратори; празни дневници; 

обележивачи за књиге; књиге; картонске кутије за 

торте; календари; каталози са робом за рачунарске 

игре; омоти за чековне књижице; марамице за лице; 

кесице за поклоне; кутије за поклоне; папир за 

умотавање поклона; графички романи (романи у 

сликама); честитке, разгледнице; честитке за 

празнике; позивнице; јосс папир (духовни новац, 

рукотворине или листови папира направљени у 

спаљивању који су уобичајени у кинеском 

обожавању предака); часописи; мурали; навлаке за 

картице са именом; беџеви са именом; поклон 

картице које нису магнетно кодиране; салвете; 

картице за белешке; блокови за белешке; романи; 

транспаренти [банери] од папира; папирне кесе; 

заставе од папира; папирне декорације за забаве; 

подметачи од папира; прекривачи столова од папира; 

корице за пасоше; хемијске оловке; обичне оловке; 

декоративни украси за врх оловке; пернице за 

хемијске и обичне оловке; фотографски; дописнице, 

разгледнице штампане публикације; штампани 

материјал; слике; припејд телефонске картице за 

позиве које нису магнетно кодиране; поклон ваучери 

и припејд картице; споменари; школска опрема 

[свеске и прибор за писање]; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

налепнице; водичи за стратегију играња; привремене 

тетоваже [налепнице]; папирне марамице; 

колекционарске сличице, за размену, које нису за 

играње; едукативне картице (квиз картице); 

инструменти за писање; писаћи блокови; постери, 

огласни панои од папира или картона, спајалице, 

хефталице [канцеларијски реквизит]; бележнице, 

нотеси, албуми, подупирачи за књиге, фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор], таблице за писање, 

писаљке за таблице, урамљене или неурамљене; 

оловке; новине, периодичне публикације; подметачи 

за пивске чаше; улазнице; памфлети; жигови 

[печати]; штамбиљи; карте; картон; каталози; омоти 

за папир; кошуљице за списе; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; бушилице за папир 

[зумба]; књиге; штампарски бројеви и слова; корице 

[канцеларијски материјали]; оловке са графитном 

мином [техничке оловке]; коверте; папир за увијање; 

папир за паковање; кутије за оловке; производи за 

брисање; грбови [папирни печати]; печати; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; оловке од дрвеног угља; шаблони 

[од папира]; штампани роковници; штампарски 

бланкети, који нису од текстила; штампарски 

комплети; приручници; папир за писање; школске 

табле; плочице за печаћење; планови; пројекти; 

нацрти; наливпера; проспекти; штампарске реглете; 

магазини [периодични]; папирне траке које нису 

позамантерија и украси за косу; врећице [коверте, 
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кесе] од папира; маркери за књиге; разгледнице; 

дописнице за најаву посебних догађаја; несесери са 

прибором за писање; омотачи за флаше од картона 

или папира; плакати од папира или картона; етикете 

од папира или картона; пластична танка растегљива 

фолија за обавијање палета; натписи од папира или 

картона; стрипови; музичке честитке; билтени; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; маркери [писаћи прибор]; летци; флајери; 

држачи списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

држачи страница књига; поштански жигови; 

штампане музичке партитуре; јо јо држачи картица 

са именом [канцеларијски прибор]; траке за бар 

кодове; шљокице за канцеларијску употребу; 

заштитне корице за књиге; књиге за бојење.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; спортске торбе; 

руксаци; торбице за ношење на боковима; торбе за 

књиге; актовке; кутије за визит карте; торбе за 

ношење; торбице за коване новчиће; огрлице за 

животиње; козметичке торбице које се продају 

празне; торбе које се носе преко једног рамена; 

врећице за тренинг; цилиндричне текстилне торбе; 

торбице за ношење око струка; ручне торбице; 

футроле за кључеве; торбе за опрему; пртљаг; ознаке 

за пртљаг; курирске торбе; сунцобрани; џепни 

новчаници; женске ташне; торбе с једном 

нараменицом; несесери који се продају празни; 

цегери; сандуци [пртљаг]; кишобрани; појасне 

торбице; новчаници са ланчићем; новчаници; 

торбице за ношење око зглоба, школске торбе, 

футроле [етуи] за визиткарте; торбе за алат [празне]; 

футроле за кишобране; ранчеви; торбе за куповину 

са точкићима; торбе за куповину; ранчеви за 

планинарење; ранчеви за камповање; торбе за плажу; 

путне торбе; кофери; ручке за кофере; путне торбе за 

одећу; мрежасте торбе за куповину; мали кофери; 

футроле за кредитне картице [новчаници]; ознаке за 

путне торбе; кофери са точкићима; моторизовани 

кофер; компресоване торбе прилагођене за пртљаг.  

Кл. 25:  дуксерице; дуксерице на раскопчавање; 

јакне; мајице; обућа; чарапе; чарапе које упијају зној; 

беретке; радне блузе-одела; радни комбинезон-

одело; капе; чизме; получизме; трегери; грејачи за 

врат; шалови за врат; мушке боксерице; мале капе уз 

главу; кабанице [одећа]; визири на капама; каишеви 

[одећа]; шалови; џемпери; пуловери; џемпери 

[пуловери]; кратке чарапе; блузе; кошуље; кошуље 

кратких рукава; одећа; шешири; комплети [одећа]; 

одела, готова; конфекцијска одећа; штитници за уши 

[одећа]; кравате; кратке панталоне бермуде; 

панталоне; спољна одећа; шалови; мараме; ешарпе; 

прслуци; капути; водоотпорна одећа; грејачи ногу; 

грејачи за ноге, електрични; дресови [одећа]; 

спортске мајице; дресови; манжетне; манжетне 

кошуља [одећа]; рукавице без прстију; папуче; 

пелерине; одећа за плажу; обућа за плажу; огртачи; 

капути; мантили; униформе; пуњене јакне [одећа]; 

јакне [одећа]; папирна одећа; купаће гаће; одећа за 

купање; ципеле; спортска обућа; траке за главу 

[одећа]; мајице; капе за туширање; појасеви за 

ношење новца [одећа]; рукавице за скијање; хеланке 

[панталоне]; визири; штитници од сунца као 

покривала за главу; спортска одећа; рукавице са 

једним прстом; одећа са лед светлом; мараме за 

главу.  

Кл. 35:  услуге малопродаје (укључујући и продају путем 

интернета) у области видео, компјутерских и 

електронских игара, техничке робе и уређаја, спортске 

опреме и играчака, нарочито рачунарске, видео и 

електронске игре, игрица, медија, конзола, гејминг 

периферије попут мишева, тастатура, слушалица, 

подлога, столица, столова, унапред снимљене ДВД-ове, 

ЦД-ове, меморијске картице, меморијске кертриџе и 

флеш дискове који садрже филмове, игрице, видео 

записе и музику, књиге, часописе, стратешке водиче, 

рачунарски хардвер и додатке, хардвер за игре на 

конзолама и прибор, играчке, акционе фигуре; смарт 

телефона, таблета, лаптоп компјутера, компјутера и 

њихових компоненти, беле технике, малих кућних 

апарата, аудио уређаја и звучника, кућних украса, 

скутера, мопеда, хавербордова, бицикала (мануелних и 

електичних), тротинета (мануелних и електричних), као 

и делова и опреме за сву наведену робу; сакупљање 

разних роба у корист других, омогућавајући клијентима 

да разгледају и купују ову робу у продавницама на мало, 

путем распродаја, поруџбинама поштом преко каталога, 

путем електронских медија, преко веб сајта и 

телевизијских програма за куповину; дељење проспеката 

директно поштом, дистрибуција узорака; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; обавештења о пословима; рекламирање 

преко плаката; дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; ажурирање огласних материјала; 

дистрибуција узорака; истраживање тржишта; пословне 

процене; пословна испитивања; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; пружање пословних информација; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и услуга 

трећих лица; фактурисање; писање рекламних текстова; 

прикупљање статистичких података; производња 

рекламних филмова; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; оптимизација 
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претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; оглашавање плаћањем 

по клику [pay per click оглашавање]; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене 

или намене оглашавања; управљање програмима 

лојалности потрошача; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; промоција робе и услуга 

кроз спонзорисање спорских догађаја; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; циљни 

маркетинг; оглашавање на отвореном; услуге односа са 

медијима; услуге корпоративне комуникације.   

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

играња видео игара и такмичења у игрању видео играра 

путем глобалних комуникационих мрежа, Интернета и 

бежичних мрежа; форуми (причаонице) на друштвеним 

мрежама; пружање услуга интернет форума за пренос 

порука међу рачунарским корисницима; аудио 

емитовање; емитовање видео и аудио програма путем 

интернета; телекомуникационе услуге, наиме, пренос 

дигиталне датотеке која садржи аудио или видео запис 

који се дистрибуира путем интернета; стриминг 

(проток) аудио, визуелног и аудио-визуелног 

материјала путем глобалних комуникационих мрежа, 

интернета, и бежичних мрежа; стриминг (проток) 

података; видео емитовање, пружање информација у 

области телекомуникација; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; изнајмљивање телекомуникационе 

опреме; сателитски пренос; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; стриминг [проток] 

података; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

подкаст садржаја; слање порука; емитовање 

телевизијских програма; пренос порука и слика 

посредством рачунара; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

услуге форума [причаонице] на друштвеним мрежама; 

пренос честитки путем интернета, бежичног 

емитовања; услуге видеоконференција; пружање услуга 

онлајн форума.  

Кл. 41:  организовање и уживо вођење такмичења, 

изложби и турнира који се односе на видео игре; 

услуге разоноде, наиме, софтвер за видео игре који се 

не може преузети а који омогућава корисницима да 

праве, мењају, учитавају, преузимају, деле, прегледају 

и објављују садржај интерактивних видео игара који 

су створили корисници, музику и друге медијске 

датотеке путем глобалних рачунарских мрежа, 

интернета и бежичних мрежа; услуге разоноде наиме, 

организовање састанака уживо са обожаваоцима 

(фановима) и конференција у области разоноде, 

гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде, 

наиме, пружање он-лајн видео игара; услуге разоноде, 

наиме, омогућавање привременог коришћења видео 

игара које се не могу преузимати; услуге 

организовања такмичења у игрању видео игара, 

изложби и турнира; услуге објављивања видео игара; 

пружање услуга објављивања он-лајн стрипова, 

графичких романа и прича са сценама и ликовима 

заснованих на видео играма које се не могу 

преузимати; услуге пружања он-лајн игара 

„лроширене стварности"; пружање он-лајн 

информација у вези са видео играма; пружање он-лајн 

услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима), 

саветима и стратегијама за видео игре; пружање 

услуга он-лајн играња игара виртуалне стварности; 

услуге разоноде у виду стварања, развоја, продукције 

и дистрибуције филмова, телевизијских програма и 

кратких забавних садржаја из области анимације, 

комедије, драме, е-спорта, фантазије и научне 

фантастике; услуге разоноде у виду продукције и 

приказивања наступа уживо; услуге разоноде, наиме, 

услуге интернет страница које садрже филмове, 

телевизијске програме и кратке забавне садржаје који 

се не могу преузимати из области анимације, 

комедије, драме, е-спорта, фантазије и научне 

фантастике; услуге разоноде, наиме, услуге пружања 

подкаста у области е-спорта и видео игара; он-лајн 

пружање информација које се односе на разоноду.   

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме стварање онлајн 

заједнице за регистроване кориснике да би учествовали 

у дискусијама, добили повратне информације од парова 

у игри, формирали виртуелне заједнице и ангажовали 

се на друштвеним мрежама; пружање технологије која 

омогућава корисницима да стварају, додају и деле 

видео снимке које су створили на основу рачунарских 

игара преко вебсајта; пружање технологије која 

омогућава корисницима да управљају онлајн 

софтверима за видео игре преко вебсајта; пружање 

привременог коришћења онлајн софтвера и апликација 

које се не могу преузимати за инстант слање порука, 

дељење датотека и електронско слање и примање гласа, 

звука, видео снимака, текста, слика, графика и 

података; пружање онлајн рачунарског програма који 

се не може преузимати и који садржи виртуелну 

валуту, жетоне и валуту, за употребу у онлајн веб и 

мобилним видео играма; софтвер као услуга [саас]; 

платформа као услуга [паас] који садрже софтвер за 

трговину, приказивање и управљање дигиталном 

уметношћу, крипто¬колекционарством, незамењивим 

жетонима и другим жетонима за апликације; услуге 

софтвера као услуга [саас] која садржи софтвер за 

инстант слање порука, дељење датотека и електронско 
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слање и примање гласовних, аудио, видео, текстуалних, 

сликовних, графичких и других података; дизајнирање, 

развој и имплементација софтвера из области блокчејн 

технологија; рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; графички дизајн; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; истраживање и развој нових 

производа за друге; одржавање рачунарског софтвера; 

анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; умножавање рачунарских 

програма; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских веб страница; инсталирање 

рачунарског софтвера; засејавање облака; саветовање у 

области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; дигитализација докумената [скенирање]; 

праћење рачунарских система даљинским приступом; 

саветовање о изради веб страница; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; сервер хостинг; пружање виртуалних 

рачунарских система путем рачунарства у облаку; 

услуге информационих технологија које се пружају на 

бази аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије; писање текстова о техници; 

креирање и дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије]; платформа као услуга [PaaS]; 

дизајнирање визит карти; графички дизајн промотивног 

материјала; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; саветовање у области вештачке 

интелигенције; истраживање у области технологије 

вештачке интелигенције; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; развој 

видео и рачунарских игара; услуге лого дизајнирања.  
 

(111) 83980 (181) 26.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1390 (220) 26.07.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Stichting Amber Alert Europe, Peter 

Treckpoelstraat 4, 6191, VK Beek, NL 

(740) Митић Д. Милош, Владимира Поповића 8а, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.06; 26.04.12; 26.04.22; 26.11.12; 

26.11.22; 27.01.25; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) наранџаста, бела.  

(511) Кл. 9:  софтвер; софтвер за визуелни и 

аудиовизуелни материјал, укључујући фотографије, видео 

записе, кинематографију, кратке видео записе, филмове и 

графички дизајн (графика), који се обезбеђује и/или 

саопштава путем интернета или других електронских 

канала, укључујући СМС или бројеве мобилних телефона, 

и могу се прегледати и/или преузети од стране корисника 

за употребу на мобилним телефонима или другим 

електронским уређајима, укључујући рачунаре.   

Кл. 38:  комуникација података и телекомуникације 

за прикупљање и дистрибуцију порука, без обзира на 

употребу рачунара; комуникација података и 

телекомуникације за прикупљање и дистрибуцију 

порука за Интернет; радио емитовање и емитовање 

телевизијских програма и пружање информација у 

вези са тим.  

Кл. 41:  састављање, продукција, режија и емитовање 

радио и телевизијских програма; производња, 

извођење и режија аудио-визуелних продукција; 

извођење и организовање образовних, културних, 

музичких и спортских догађаја, приказивања, 

сајмова и изложби; организовање конгреса; издавање 

књига, новина и часописа; обезбеђивање садржаја из 

области телевизијског и радио програма и забава 

уопште коришћењем телекомуникационих медија, 

нпр. интернета.   

Кл. 42:  рачунарске услуге, односно компјутерско 

програмирање, креирање и писање компјутерских 

програма; изнајмљивање рачунара; рачунарско 

програмирање у оквиру електронске обрада података 

и информација; стављање на располагање преко 

компјутеризованих система; програми за обраду, 

складиштење и преузимање информација; 

преписивање и ажурирање снимљеног рачунарског 

програма; графички дизајн, уметнички дизајн.   

Кл. 45:  истраге и обезбеђивање несталих лица, 

информације и савети о томе; ширење истраге 

пријаве несталих лица; правна истраживања; 

детективске услуге; истраживања у вези са 

нестанком и злоупотребом лица; управљање 

ауторским правима; чуварска служба.   
 

(111) 83981 (181) 12.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1461 (220) 12.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

NISKI START 
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(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; емитовање и 

пренос телевизијског програма; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање ТВ програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја; пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, 

видео садржаја, непокретнх и покретних слика, текста и 

података, пренос звука, слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.  
 

(111) 83982 (181) 12.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1462 (220) 12.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.03; 26.11.03; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.15; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; емитовање и 

пренос телевизијског програма; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање ТВ програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја; пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, 

видео садржаја, непокретнх и покретних слика, текста и 

података, пренос звука, слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.  

(111) 83983 (181) 16.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1470 (220) 16.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) European Commodity Collection doo Beograd, 

БуЛевар Михајла Пупина 115ж, 11070, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 05.03.11; 05.03.13; 05.13.08; 

24.01.03; 24.01.09; 24.01.13; 24.09.02; 24.09.07; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, зелена, црна  

(511) Кл. 20:  декоративни јастучићи; дивани и софе; 

држачи за пешкире, неметални, причвршћени; 

држачи ташни, неметални; дугмад, неметална; душек 

од сламе; душеци; душеци за камповање; душеци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

етикете од пластике; етикете од пластике или гуме 

које се пришивају на одећу; животињска копита; 

животињске канџе; животињски рогови; жута амбра, 

ћилибар; завеса од перли, украсна; завесе од 

бамбуса; завртњи, неметални; закивци, које нису од 

метала; запушачи, неметални; запушачи од плуте; 

затварачи врата, неметални; затварачи за прозоре, 

неметални; затварачи, који нису од метала, за 

контејнере, посуде; затварачи крила, неметални, за 

прозоре; затварачи, неметални; затварачи прозора, 

неметани, неелектрични; затварачи са навојем, 

неметални, за флаше; заштитне преграде за камине 

[намештај]; звекири за врата, неметални; звона за 

врата неметална, не-електрична; звонца покретана 

ветром [украсна]; идентификационе наруквице, 

неметалне; имитација корњачине коре; јасле за 

сточну храну; јастук; јастуци; јастуци за кућне 

љубимце; јастуци за облагање кутија за кућне 

љубимце; јастуци за позиционирање главе бебе; 

јастуци на надувавање који нису за медицинску 

употребу; јастуци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; јастуци против превртања 

беба; јеленски рогови; калемови за намотавање 

немеханички, за еластична црева, који нису од 
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метала; калемови немеханички, за еластична црева, 

који нису од метала; калемови од дрвета за конац, 

свилу, врпце; колевке; корпе за ношење ствари; 

кревети; креветци за бебе; креденци за посуђе; 

кројачке лутке; намештај; навлаке за одећу [за 

чување]; навлаке за одећу [гардеробне]; намештај за 

вагон ресторане; намештај на надувавање; намештај 

од метала; наслони за главу [намештај]; наслоњаче, 

лежаљке; натписи од дрвета или пластике; ногаре за 

сечење дрва; ноге за намештај; ногице за намештај; 

носачи, неметатални, за намештај; обрамице за 

ношење терета преко рамена; обручи за бурад, 

неметални; обручи, неметални, за причвршћивање 

цеви; огласне табле; огледала; оградице за бебе; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; организатори за фиоке; ормани 

за документа; ормани за картотеке [намештај]; 

ормани, креденци; ормарићи за лекове; ормарићи за 

пртљаг; отварачи врата, неметални, неелектрични; 

отварачи прозора, неметални, неелектрични; 

послужавници, неметални; потпорни јастуци за главу 

бебе; посуде, пластичне за амбалажу; преграде за 

заштиту од кијања; прекривачи, јоргани, јастуци за 

кревете, осим постељине; преносиви канцеларијски 

столови; столице; столице за купатила; сталци 

[намештај]; столице за лежање [лигештули]; столице 

за туш кабине; столови; столови за масажу; столови 

за пресвлачење беба причвршћени за зид; столови за 

тестерисање [намештај]; столови за цртање; столови 

од метала; сточићи за компјутере [намештај].  

Кл. 24:  вреће за спавање; вреће за спавање за бебе; 

вунена влакна; декоративна тканина за постељину, 

замена за јастук; етикете од текстила; етикете од 

текстила које се пришивају на одећу; завесе за врата; 

завесе од текстила или пластике; заштитна 

постељина за дечје креветце; зефир [тканина]; 

исцртана платна за вез; јастучнице; крепон; креп 

[тканине]; крпе за брисање стакла; круто платно; 

кухињске крпе; ланене тканине; марабу [тканина]; 

марамице од текстила; материјал за баршунасте ресе; 

материјал за филтрирање од текстила; молескин 

[тканина]; мрежасте завесе; мреже за комарце; 

муслин; навлаке [за душеке]; навлаке [ланене]; 

надстолњаци, који нису од папира; неткана 

текстилна влакна; памучне тканине; памучне 

тканине, платно; пешкири за лице од текстила; 

пешкири од текстила; пластични материјали [замена 

за тканине]; пластични прекривачи за намештај; 

платна за таписерије и везење; платна, рубље за 

купатило, изузев одеће; платна, тканине; платно за 

пелене; платно од јуте; платно, штоф; плетене 

тканине; подлоге од текстила за пивске чаше; 

подлоге од тканине за пресвлачење беба; подметачи 

од текстила; покривачи за душеке; полувунена 

тканина; порхет, груба памучна тканина; поставе за 

шешире, текстилне, у комаду; поставе [текстилне]; 

постељина; прекривачи за јастуке; прекривачи за 

кревете од папира; прекривачи за кревет од перја, 

паперја; прекривачи за намештај [непричвршћени]; 

прекривачи за путовања [за покривање колена]; 

прекривачи за столове [који нису од папира]; 

пресвлаке за тоалетне даске; простирке за кревете; 

простирке за пикник; рамија влакна; решеткаста 

тканина; рукавице за купање; салвете од текстила; 

самолепљиве етикете од текстила за торбе; свилене 

тканине; свилене тканине за штампање шара, 

мустри; сомот; стони подметачи за јело од текстила; 

стони подметачи од текстила; сукно од коњске длаке 

[за џакове]; таписерија [зидна] од текстила; тафт 

[тканина]; текстилне поставе за обућу; текстилни 

материјал; текстилни прекривачи за намештај; 

текстилни прекривачи за штампаче; термолепљиве 

тканине; тил; тканина за сита; тканина од еспарта; 

тканине за домаћинство; тканине за женско рубље; 

тканине за обућу; тканине за столове, текстилне; 

тканине за текстилну употребу; тканине обложене 

воском за умотавање хране за једнократну употребу; 

тканине од вештачке свиле; тканине од конопље; 

тканине од фибергласа за текстилну употребу; 

тканине са имитацијом животињске коже; 

транспаренти [банери] од текстила или пластике; 

туш завесе од текстила или пластике; ћебад за 

кревете; ћебићи за кућне љубимце; убруси за 

уклањање шминке; украсне заставице од текстила 

или пластике; украсни креветски чаршави; 

унутрашње пресвлаке за вреће за спавање; филц; 

фланел [тканине]; фриз [чупава тканина од вуне]; џак 

скафандер за бебе; шевиот [вунена тканина]; 

штампане памучне тканине.  

Кл. 25:  аскот кравате; бадемантили; бандана мараме; 

беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди 

[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]; 

ваљенке [чизме од ваљане вуне]; везена одећа; 

штитници штикли за обућу; штитници за уши 

[одећа]; шешири; шалови; џепови за одећу; џепне 

марамице; џемпери; чизме; чарапе које упијају зној; 

чарапе и плетена трикотажа; ципеле; цилиндри; 

хеланке [панталоне]; хаљине на трегере; хаљине; 

фудбалске ципеле, копачке; фризерске капе; 

униформе за џудо; униформе за карате; униформе; 

улошци против знојења испод пазуха; улошци за 

ципеле; турбани; трикои; трегери; траке за главу 

[одећа]; тоге; термо рукавице за уређаје са екраном 

на додир; сукње-панталоне; сукње; спортске чизме; 

спортске ципеле; спортске трегер мајице; спортске 

мајице, дресови; спортска одећа са уграђеним 

дигиталним сензорима; спољна одећа; сокне које 

упијају зној; собни огртачи; слипови [доњи веш]; 

скијашке чизме; свештеничко одело за богослужења; 

свештеничке одоре; саронг, одећа; сари; сандале за 

купатило; сандале; самолепљиви грудњаци; рукавице 
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са једним прстом; рукавице [одећа]; рукавице за 

скијање; рукавице за возаче; рукавице за бициклисте; 

рукавице без прстију; рибарски прслуци; раменице 

кошуља; радни комбинезон, одело; пуњене јакне 

[одећа]; прслуци; потпетице за обућу; потпетице; 

портикле са рукавима, које нису од папира; 

портикле, које нису од папира; пончо, одећа; 

получизме; покривала за главу; појасеви и стезници; 

појасеви за ношење новца [одећа]; подсукње; 

подвезице за чарапе; подвезице; плетена одећа 

[одећа]; пиџаме; пете за женске чарапе; пертле за 

чизме; пелерине; папуче за купатило; папуче; 

папирни шешири [одећа]; папирна одећа; панталоне; 

опрема за бебе [одећа]; оковратници који се скидају; 

оквири за шешире; одећа са лед светлом; одећа од 

латекса; одећа од коже; одећа од имитације коже; 

одећа која садржи супстанце за мршављење; одећа за 

плажу; одећа за мотоциклисте; одећа за купање; 

одећа за гимнастику; одећа; одела; огртачи, капути; 

обућа за плажу; обућа; неглижеи [доњи веш]; 

наручници, свештеничка одећа; мушке боксерице; 

муфови [одећа]; муфови за грејање ногу, 

неелектрични; монашки велови; митре [бискупске 

капе]; метални делови за обућу; маске за спавање; 

маске за лице [одећа], осима за медицинске или 

хигијенске намене; мараме, шалови; мараме за главу; 

манжетне; мале капе уз главу; мајице; ливреје; 

купаће гаће; крзно [одећа]; крзнени шалови; кратке 

чарапе; кратке панталоне бермуде; крампони за 

фудбалске копачке; крагне [одећа]; кравате; кошуље 

кратких рукава; костими за маскембале; корсети 

[доњи веш]; корсети; конфекцијска постава [делови 

одеће]; комплети [одећа]; кожни обруби за обућу; 

кимона; килоте [доњи веш]; кецеље[одећа]; капути; 

капе за туширање; капе за купање; капе; камашне, 

доколенице; каљаче; каишеви [одећа]; кабанице 

[одећа]; јакне [одећа]; јакна или кошуља од платна 

или сержа за морнаре; заштитне мајце за водене 

спортове [расх гуардс]; зарови, велови; женске 

чарапе; женске поткошуље; женске најлонске чарапе, 

трико; ешарпе као одећа; еспадриле; ђонови за 

обућу; дуги капути са крзненим оковратником; 

држачи чарапа; дресови [одећа]; дрвена обућа, 

кломпе; доњи веш за упијање зноја; доњи веш; 

додаци за обућу против клизања; гумирана одећа за 

скијање на води; грудњаци; грејачи ногу; грејачи за 

врат; готова, конфекцијска одећа; горњи делови 

чизама; горњи делови обуће; глежњаче; гимнастичке 

ципеле; гаћице за бебе [доњи веш]; гаће; гајтани за 

камашне, доколенице; габардени [одећа]; врхови за 

обућу; водоотпорна одећа; виндјакне; визири, 

штитници од сунца као покривала за главу; визири 

на капама; велови [одећа].  
 

 

 

(111) 83984 (181) 15.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1477 (220) 15.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Марина Радетић, Максима Горког 48,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Веселин Губеринић, адвокат, Максима Горког 48, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.03.07; 02.03.16; 09.03.05; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.08; 27.05.17  

(511) Кл. 25:  одећа, нарочито хаљине.  
 

(111) 83985 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1490 (220) 19.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., 

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 

Enzimetin 5 

(511) Кл. 5:  ензими за медицинску употребу; ензими 

као додатак исхрани; ензимски препарати за 

медицинску употребуин витро препарати за 

предвиђање овулације; витамински додаци исхрани; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани; дијететски 

додаци исхрани; додаци исхрани; додаци исхрани за 

људску употребу; додаци исхрани који садрже 

амино-киселине, минерале и елементе у траговима; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани који садрже елементе у траговима; додаци 

исхрани који садрже минерале; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људе; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људска бића; минерални 

додаци исхрани; минерални хранљиви додаци 

исхрани; нутрицеутици као додаци исхрани.  
 

(111) 83986 (181) 17.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1491 (220) 17.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 
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(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva "Pionir" d.o.o., Пожешка 65б, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.09; 03.07.24; 08.01.19; 08.01.22; 25.01.01; 26.04.15; 

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15 

(591) плава, бела, црна, тамно плава, црвена, браон, 

беж, зелена  

(511) Кл. 30:  млечна чоколада.  
 

(111) 83987 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1540 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) PREHRAMBENA INDUSTRIJA ALEVA DOO 

NOVI KNEŽEVAC, Светозара Милетића 15,  

23330 , Нови Кнежевац, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.11.01; 26.11.06; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, зелена, бела  

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

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

бујон; бујон у коцки; супе; инстант супе; готове 

супе; бистре супе; говеђа супа; концентрати за супу; 

инстант или готова мисо супа; мешавине за 

припрему супе; препарати за супу од поврћа; чорбе.  

Кл. 30:  чај; какао у праху; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер у праху; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сосови и други додаци јелу.  
 

(111) 83988 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1542 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

AXSOZIL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83989 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1543 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

WRODIONA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83990 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1544 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

RISEFTIM 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83991 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1545 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

NEQLOFOL 
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(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83992 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1546 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

SIFOXINA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(111) 83993 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1548 (220) 24.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.07.08; 25.07.21; 26.04.18; 27.05.01; 

29.01.15  

(591) тиркизна; жута; наранџаста; светло плава; бела; 

црвена  

(511) Кл. 3:  козметички препарати за негу коже; 

козметика за децу; козметика; козметичке креме; 

лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу*; 

лосиони за тело; препарати за сунчање; парфимерија; 

шампони*; сапун*; препарати за чишћење; марамице 

натопљене средством за чишћење коже; марамице за 

бебе; влажне марамице импрегниране средствима за 

чишћење; марамице за бебе натопљене препаратима 

за чишћење; препарати од алое вере за козметичке 

намене; препарати за уклањање шминке; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]*; млеко за 

тело; препарати за купање; производи за негу беба 

(немедицински); влажне марамице за санитарну и 

козметичку употребу.  

Кл. 5:  антибактеријски сапуни; дезинфекциони 

сапуни; дезинфекцијске марамице за једнократну 

употребу; дезинфекциона средства за хигијенске 

сврхе; марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; антибактеријске марамице; марамице за 

медицинску употребу.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; комерцијалне 

информационе услуге доступне путем интернета.  
 

(111) 83994 (181) 17.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1472 (220) 17.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) "Државна лутрија Србије" д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.01.03; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.15  

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

(511) Кл. 28:  игре и играчке и предмети за игру;  

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83995 (181) 17.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1478 (220) 17.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) "Државна лутрија Србије" д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.01.03; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) Кл. 28:  игре и играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
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(111) 83996 (181) 25.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1550 (220) 25.08.2022. 

 (151) 27.01.2023. 

(732) "Државна лутрија Србије" д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.15  

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

(511) Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и 

спортски артикли ; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 83997 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1422 (220) 09.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., 

Osiedle Dywizjonu 303, Pawilion I, 31-871, Krakov, PL 

(740) Игор Денчић, адвокат, Теразије 8,  

11000, Београд 

(540) 

SIZEER 

(511) Кл. 18:  ранчеви; путне торбе; туристичке 

торбе; кофери.   

Кл. 25:  обућа; одећа; доњи веш; мараме, шалови; 

покривала за главу; радни комбинезони, одела; 

мајице за теретану; мајице; јакне [одећа]; капути; 

сукње; хаљине; панталоне; блузе; кошуље.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и великопродаје, 

укључујући продају путем интернета одеће, обуће, 

спортске и гимнастичке опреме, ранчева, кофера, 

путних и туристичких торби; промоција продаје 

трећим лицима; пословна истраживања; 

специјалистички савети о пословним питањима; 

савети о организовању и вођењу пословања; 

саветовање у вези са избором особља; помоћ у 

управљању привредним предузећима; помоћ у 

вођењу пословања; услуге пружања комерцијалних 

информација; услуге комерцијалног посредовања 

које се односе на повезивање пословних партнера; 

услуге специјалистичке комерцијалне консултације; 

услуге пословне консултације; консултације у вези 

са избором особља, проналажење особља; услуге 

пружања комерцијалног знања и искуства.   
 

(111) 83998 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1423 (220) 09.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., 

Osiedle Dywizjonu 303, Pawilion I, 31-871, Krakov, PL 

(740) Игор Денчић, адвокат, Теразије 8,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 18:  ранчеви; путне торбе; туристичке 

торбе; кофери.   

Кл. 25:  обућа; одећа; доњи веш; мараме, шалови; 

покривала за главу; радни комбинезони, одела; 

мајице за теретану; мајице; јакне [одећа]; капути; 

сукње; хаљине; панталоне; блузе; кошуље.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и великопродаје, укључујући 

продају путем интернета одеће, обуће, спортске и 

гимнастичке опреме, ранчева, кофера, путних и 

туристичких торби; промоција продаје трећим лицима; 

пословна истраживања; специјалистички савети о 

пословним питањима; савети о организовању и вођењу 

пословања; саветовање у вези са избором особља; помоћ 

у управљању привредним предузећима; помоћ у вођењу 

пословања; услуге пружања комерцијалних 

информација; услуге комерцијалног посредовања које се 

односе на повезивање пословних партнера; услуге 

специјалистичке комерцијалне консултације; услуге 

пословне консултације; консултације у вези са избором 

особља, проналажење особља; услуге пружања 

комерцијалног знања и искуства.   
 

(111) 83999 (181) 09.02.2032. 

(210) Ж- 2022-222 (220) 09.02.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Балош Александар, Омладинских бригада 144, 

11070, Београд, RS 

(540) 

OSTANI U IGRI 

(511) Кл. 38:  аудио, видео и мултимедијско 

емитовање садржаја путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; видео емитовање; 
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емитовање и пренос телевизијских програма; 

емитовање програма кабловске телевизије; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; пренос аудио, видео садржаја и података 

путем кабловске мреже, сателита, рачунарских 

мрежа, телефонских линија и исдн линија; пренос 

видео података; пренос информација; пренос 

информација и података путем интернета; пренос 

информација путем кабловске мреже; пренос 

информација путем онлајн услуга; пренос 

информација путем оптичких телекомуникацијских 

мрежа; пренос информација путем радија; пренос и 

ширење информација и података путем рачунарских 

мрежа и интернета; пренос програма кабловске 

телевизије; пренос путем радија и телевизије; пренос 

радијских и телевизијских програма; пренос 

радијских и телевизијских програма путем сателита; 

пренос телевизијских програма; радијски пренос; 

радијско емитовање информација и осталих 

програма; сателитско телевизијско емитовање; 

телевизијски пренос; услуге аудио и видео 

емитовања садржаја путем интернета; услуге видео, 

аудио и телевизијског стриминга; услуге дигиталног 

преноса аудио и видео података; услуге емитовања; 

услуге интернета и дигиталног преноса за аудио, 

видео или графичке податке; услуге интернетског 

емитовања; услуге кабловске телевизије; услуге 

преноса телевизије путем интернета [иптв].  

Кл. 41:  вођење забавних активности; вођење 

забавних догађаја; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо; вођење 

коњичких трка; вођење спортских догађаја; вођење 

спортских такмичења; вођење такмичења на 

интернету; вођење фудбалских утакмица; 

договарање, реализација и организација концерата; 

забава посредством радија; забава путем бежичног 

телевизијског преноса; забава путем телевизије 

засноване на интернетском протоколу; забава у виду 

атлетских такмичења; забава у виду аутомобилских 

трка; забава у виду бициклистичких трка и изложби; 

забава у виду виртуелних кошаркашких лига; забава 

у виду виртуелних лига америчког фудбала; забава у 

виду виртуелних спортских лига; забава у виду 

виртуелних фудбалских лига; забава у виду игара 

америчког фудбала; забава у виду избора лепоте; 

забава у виду извођења вокалних дела уживо; забава 

у виду извођења плесних садржаја уживо; 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 квизова који се 

одвијају уживо; забава у виду концертних наступа; 

забава у виду коњских трка; забава у виду 

кошаркашких утакмица; забава у виду музичких 

извођења уживо; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; забава у виду наступа музучких 

група; забава у виду наступа певача; забава у виду 

наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду наступа 

уживо од стране рок група; забава у виду 

оркестарских наступа; забава у виду плесних 

наступа; забава у виду редовних телевизијских 

програма у области забаве за децу; забава у виду 

спортских такмичења; забава у виду спортских 

турнира; забава у виду спортских утакмица; забава у 

виду такмичења у боксу; забава у виду такмичења у 

голфу; забава у виду текућих телевизијских 

програма; забава у виду телевизијског програма из 

области комедије који се емитује уживо; забава у 

виду телевизијског програма информативног 

садржаја који се емитује уживо; забава у виду 

телевизијског програма различитог садржаја који се 

емитује уживо; забава у виду тениских турнира; 

забава у виду трка паса; забава у виду услуга 

мобилне телевизије; забава у виду фудбалских 

утакмица; забава у виду хокејашких утакмица; 

забавне и спортске активности; извођења певача; 

извођење концерата; извођење музичких концерата; 

изнајмљивање апарата за коцкање; информативне 

услуге у виду извештавања о актуелним догађајима; 

информације које се односе на забаву у вези са 

рачунарским играма које се пружају на интернету са 

рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; информације које се односе 

на образовање и забаву; информације које се односе 

на образовање и забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; наступања рок група уживо; 

наступање музичких бендова уживо; објављивање 

онлајн прегледа из области забаве; онлајн пружање 

услуга игрица виртуелне стварности путем 

рачунарске мреже; онлајн услуге забаве; 

организација и вођење културних и рекреативних 

активности; организација и договарање музичких 

догађаја и других културних и уметничких догађаја; 

организација и представљање наступа уживо; 

организација и представљање приредби, такмичења, 

игара, концерата и забавних догађаја; организација и 

пружање услуга игара и такмичења путем интернета; 

организација представа и концерата; организација 

такмичења у електронским играма; организација 

тениских турнира; организовање атлетских 

такмичења; организовање аутомобилских релија; 

организовање аутомобилских трка; организовање 

бокс мечева; организовање гала вечери у забавне 

сврхе; организовање догађаја из области спорта у 

добротворне сврхе; организовање забава за потребе 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 

136 ЗИС / RS / IPO 

 

прославе годишњица; организовање забавних 

догађаја; организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних наступа; организовање 

забавних приредби; организовање и вођење 

дегустација вина у забавне сврхе; организовање и 

вођење дегустација вина у образовне сврхе; 

организовање и вођење забавних активности; 

организовање и вођење забавних догађаја; 

организовање и вођење забавних догађаја уживо; 

организовање и вођење музичких концерата; 

организовање и вођење покер игара; организовање и 

вођење спортских и догађаја из културе; 

организовање и вођење спортских такмичења; 

организовање и вођење спортских такмичења и 

игара; организовање и вођење спортских такмичења 

и игара у области кошарке; организовање и вођење 

спортских такмичења и утакмица у области фудбала; 

организовање игара; организовање игара и 

такмичења; организовање игара и такмичења путем 

интернета; организовање изложби животиња за 

културне или образовне намене; организовање 

изложби паса; организовање и извођење наступа; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

игара; организовање и спровођење концерата; 

организовање концерата; организовање културних и 

спортских догађаја; организовање лутрије; 

организовање лутрије и других активности игара на 

срећу; организовање музичких догађаја који се 

изводе уживо у забавне сврхе; организовање 

музичких концерата; организовање музичких 

концерата у добротворне сврхе; организовање 

музичких наступа уживо; организовање наступа; 

организовање наступа уживо; организовање 

образовних, забавних, културних и спортских 

такмичења; организовање образовних, забавних, 

спортских и културних догађаја; организовање покер 

турнира; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; организовање, продукција 

и представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; организовање професионалних 

голф турнира; организовање професионалних 

турнира или такмичења у голфу; организовање 

спортова и културних догађаја у оквиру заједнице; 

организовање спортских догађаја; организовање 

спортских догађаја везаних за амерички фудбал; 

организовање спортских догађаја и такмичења; 

организовање спортских догађаја у фудбалу; 

организовање спортских и културних активности; 

организовање спортских и културних догађаја; 

организовање спортских такмичења; организовање 

спортских турнира; организовање такмичења; 

организовање такмичења за образовање или забаву; 

организовање такмичења за образовне или забавне 

сврхе; организовање такмичења или других 

спортских и културних догађаја у добротворне 

сврхе; организовање такмичења и свечаности доделе 

награда; организовање такмичења [образовних или 

забавних]; организовање такмичења путем 

интернета; организовање такмичења у вожњи јахти; 

организовање такмичења у електронским 

спортовима; организовање трка бродовима; 

организовање трка јахти; организовање трка паса; 

организовање турнира у голфу; организовање, 

уређивање и вођење коњских трка; организовање, 

уређивање и вођење мотоциклистичких трка; 

организовање, уређивање и вођење трка чамцима; 

организовање фудбалских такмичења; организовање 

фудбалских утакмица; организовање церемонија 

доделе награда и гала вечери у забавне сврхе; 

организовање церемоније доделе награда у забавне 

сврхе; представљање аудио и визуелних записа; 

представљање наступа из области забаве уживо; 

приказивање забавних догађаја уживо; приказивање 

уживо наступа музичких група; продукција аудио 

забаве; продукција и дистрибуција радијских и 

телевизијских програма; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских квизова; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција програма 

кабловске телевизије; продукција радио и 

телевизијских програма; продукција телевизијских 

квизова; продукција телевизијских програма; 

продукција телевизијских програма за емитовање на 

мобилним телефонима; продукција телевизијских 

програма за емитовање на мобилним уређајима; 

продукција телевизијских програма, телевизијских 

програма за мобилне телефоне и радијских програма; 

производња аудио и видео записа; производња видео 

садржаја који се могу преузети са интернета; 

производња програма телевизије, мобилне телевизије 

и радио програма; производња радијског забавног 

програма; пружање забаве; пружање забаве путем 

телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије, 

сателитске телевизије и интернета; пружање 

информација из области забаве путем интернет 

странице; пружање информација које се односе на 

догађаје из области забаве; пружање информација 

које се односе на наступе уживо; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање информација које се односе на 

спорт; пружање информација које се односе на 

спортске догађаје; пружање информација он-лајн у 

вези са рачунарским играма и рачунарским додацима 

за игре; пружање информација о резултатима 

боксерских мечева; пружање информација о 

спортским активностима; пружање информација о 

спортским и културним активностима; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање информација у вези са забавом и забавним 

догађајима путем он-лајн мрежа и интернета; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 
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наступима уживо и забавним догађајима; пружање 

информација у вези са забавом путем електронских 

средстава; пружање информација у вези са забавом 

путем интернета; пружање информација у вези са 

забавом путем телевизијских, широкопојасних, 

бежичних и он-лајн услуга; пружање информација у 

вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и 

културним активностима; пружање информација у 

вези спорта и спорских догађаја; пружање караоке 

услуга; пружање корисничких прегледа у забавне и 

културне сврхе; пружање обуке о покеру; пружање 

он-лајн информација у вези са забавом или 

образовањем; пружање он-лајн информација у вези 

са образовним активностима, активностима 

оспособљавања, забавним, спортским и културним 

активностима; пружање он-лајн информација у 

области забаве рачунарским играма; пружање 

радијских и телевизијских забавних садржаја; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета; пружање радио и 

телевизијских услуга из области забаве; пружање 

услуга аркадних видео игара; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; пружање услуга из 

области забаве у виду извођења музичких садржаја 

уживо; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

пружање услуга он-лајн забаве у виду забавних 

игара; пружање услуга он-лајн забаве у виду турнира 

игара; пружање услуга он-лајн забаве у виду турнира 

игара, фиктивних спортских лига и забавних игара; 

пружање услуга он-лајн забаве у виду фиктивних 

спортских лига; пружање услуга онлајн 

компјутерских игара; разонода; снимање, продукција 

и дистрибуција кинематографских, видео и аудио 

снимака, радио и телевизијских програма; спортске 

активности; спортске и културне активности; 

телевизијска забава; уређивање радио и 

телевизијског програма; уређивање телевизијских 

програма; услуге бинго салона; услуге електронских 

игара које пружа глобална комуникацијска мрежа; 

услуге електронских игара путем интернета; услуге 

електронских игара путем интернета или друге 

комуникацијске мреже; услуге електронских 

спортова; услуге забаве доступне путем глобалне 

комуникационе мреже; услуге забаве које пружају 

музичке групе; услуге забаве на бродовима за 

крстарење; услуге забаве у виду стварања, развоја и 

производње телевизијских програма; услуге забаве у 

виду телевизијских програма уживо из области 

ријалитија; услуге забаве у виду телевизијских 

програма уживо из области спорта; услуге игара; 

услуге игара које се пружају на интернету са 

рачунарске мреже за потребе забаве и усавршавања; 

услуге игара које се пружају на интернету са 

рачунарске мреже или мреже мобилне телефоније; 

услуге игара које се пружају преко комуникацијских 

мрежа; услуге игара које се пружају преко 

рачунарских мрежа и глобалних комуникацијских 

мрежа; услуге игара на срећу; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге интерактивне 

забаве; услуге казина; услуге казина, игара и 

коцкања; услуге клађења; услуге клуба у виду 

забаве; услуге коцкања; услуге лутрије; услуге 

онлајн коцкања; услуге продукције забавних догађаја 

уживо; услуге продукције забавних и телевизијских 

садржаја уживо; услуге продукције забавних 

садржаја уживо; услуге продукције радијских и 

телевизијских програма за интернет и друге медије; 

услуге продукције радијских, телевизијских и аудио 

програма; услуге пружања забаве уживо; услуге 

пружања забавних садржаја; услуге разоноде; услуге 

рекреације.  
 

(111) 84000 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1439 (220) 10.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Алтина доо Доњи Душник, Доњи Душник бб, 

18242, Гаџин Хан, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) плава, бела и црвена.   

(511) Кл. 3:  марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима, марамице за 

бебе; влажне козметичке марамице; женске 

хигијенске марамице за чишћење; марамице 

натопљене козметичким средствима; влажне 

марамице за бебе за козметичке потребе; влажни или 

импрегнирани јастучићи, убруси или марамице; 

влажне тоалетне марамице натопљене детерџентом 

за прање посуђа; влажне тоалетне марамице 

натопљене детерџентом за чишћење; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; марамице 

натопљене средством за чишћење коже; козметичке 

крпице или марамице натопљене средствима за 

чишћење коже; марамице за једнократну употребу 

натопљене средствима за чишћење лица; марамице 
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за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

дезодорантни сапун; сапун*; сапун за избељивање 

текстила; сапуни за кожу; сапуни за купање; сапуни 

за купање у течном, чврстом или у облику гела; 

сапуни за лице; сапуни за личну употребу; сапуни за 

негу тела; сапуни за прање веша; сапуни за руке; 

сапуни за суво прање; сапуни за туширање; сапуни 

за употребу у домаћинству; сапуни и детерџенти; 

сапуни у праху; течни сапуни; течни сапуни за веш; 

течни сапуни за купање; течни сапуни за купке за 

негу стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни 

сапуни за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и 

тело; течни сапуни за тело; тоалетни сапуни; крем-

сапуни.марамице натопљене етарским уљима, за 

козметичку употребу; козметички сапуни; комади 

сапуна; крем сапуни за тело;немедицински сапуни; 

парфимисани сапуни; сапуни за бријање; сапуни за 

веш; течни детерџенти за прање судова; 

немедицински шампони; немедицински шампони за 

кућне љубимце; немедицински шампони против 

перути; средства за испирање косе [шампони-

регенератори]; тврди шампони у облику сапуна; 

шампони*; шампони за бебе; шампони за косу; 

шампони за косу 3 у 1; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за 

људску косу; шампони за суво прање*; шампони за 

тепихе; шампони и регенератори за косу; шампони и 

регенератори за кућне љубимце [немедицински, 

неветеринарски препарати за негу животиња]; 

шампони против перути; шампони-регенератори; 

шампони у облику сапуна; детерџенти за веш; 

детерџенти за машине за прање посуђа; детерџенти 

за посуђе; детерџенти за прање судова у облику гела; 

детерџенти за прање судова у праху; детерџенти за 

прање судова у течном облику; детерџенти за 

употребу у домаћинству; влажни козметички убруси; 

омекшивачи за веш; млеко за чишћење; препарати за 

чишћење; раствори за чишћење; креме за чишћење 

коже; креме за чишћење [козметичке]; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; препарати за 

чишћење подова; препарати за чишћење одвода; 

препарати за чишћење и полирање; препарати за 

чишћење тапета; препарати за чишћење тепиха; 

препарати за чишћење тканина; препарати за 

чишћење у облику пене; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; средства за чишћење 

и дезодорисање тепиха; средства за чишћење коже; 

средства за чишћење руку; препарати за чишћење, 

полирање, одмашћивање и стругање; препарати за 

бријање и после бријања; балзами за бријање; гелови 

за бријање; креме за бријање; лосиони за бријање; 

пасте за бријање; препарати за бријање; балзами 

након бријања;препарати за употребу пре бријања и 

после бријања; гелови након бријања; емулзије након 

бријања; колоњске воде након бријања; креме за 

употребу пре бријања; креме након бријања; лосиони 

после бријања; препарати након бријања; парфеми; 

парфеми, колоњске воде и производи за негу после 

бријања; папир за полирање; крпе за полирање; 

средства за прање wц шоља.  

Кл. 5:  влажне медицинске марамице; марамице за 

дезинфекцију; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; марамице 

натопљене антибактеријским препаратима; марамице 

натопљене репелентима против 

инсеката.антибактеријски сапуни; дезинфекциони 

сапуни; медицински шампони; средства за 

дезинфекцију за wц-шоље; средства за дезинфекцију 

за чишћење купатила.  

Кл. 16:  амбалажа за флаше од папира или картона; 

вреће за ђубре [од папира или пластике]; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

заставе од папира; етикете од папира или картона; 

конусне папирне кесе; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; материјали за филтрирање од 

папира; надстолњаци од папира; натписи од папира или 

картона; омотачи за флаше од картона или папира; 

омоти за саксије од папира; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за паковање; папирне или картонске 

кутије; папирне кесе за стерилизацију медицинских 

инструмената; папирне марамице за уклањање шминке; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирне облоге за фиоке, ормане, парфимисане 

или не; папирне траке, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирни и картонски материјали за 

паковање [пуњење, облагање]; папирни подметачи за 

стоматолошке тацне; папирни филтери за кафу; 

плакати од папира или картона; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; прекривачи столова од папира; столњаци од 

папира; стоне салвете од папира; транспаренти [банери] 

од папира; убруси за лице од папира; убруси од папира; 

украсне папирне заставице; упијајуће фолије од папира 

или пластике за паковање хране; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

хигијенски папир;папирне марамице; целулозне 

марамице; марамице од папира за козметичку 

употребу; грубе папирнате марамице за козметичку 

употребу; папирни убруси за руке; хигијенски папирни 

убруси за руке; кухињски убруси; папирне навлаке за 

даске за тоалет шоље; папирне облоге за тоалетне 

шоље; ролне тоалет папира; тоалет папир; врећице од 

папира за паковање; врећице од папира или пластике за 

паковање; постављене врећице од папира; папир за 

умотавање поклона; папир за умотавање 

хране.подметачи од папира или картона; једнократне 

стоне салвете од папира; кесе за сендвиче од папира 

или пластике; папирне кесе за сендвиче; кесе од папира 

за паковање; кесе од папира или пластике за паковање; 
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кесе од папира или пластике за паковање оброка; 

кесице за прославе од папира или пластике; врећице 

[коверте, кесице] од папира за паковање; папирне 

навлаке за wц даске; кесе за замрзиваче; папирне кесе; 

папирне кесе за куповину; папирне кесе за смеће; 

папирне кесе за смеће за кућну употребу; папирне кесе 

за употребу у домаћинству; вишенаменске пластичне 

кесе; кесе од пластике за паковање; пластичне кесе за 

куповину; пластичне кесе за кућну употребу; пластичне 

кесе за паковање леда; пластичне кесе за печење у 

рерни; пластичне кесе за смеће; пластичне кесе за 

чување драгоцености; траке за кесе за замрзиваче; 

вреће за смеће [кесе за смеће или ђубре]; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне кесе 

за смеће за кућну употребу; вреће за микроталасно 

кување; папирне крпе за прање.  

Кл. 21:  папирни тањири; послужавници од папира, 

за домаћинство; чаше, папирне или пластичне.крпе 

за чишћење; памук за чишћење; прибор за чишћење; 

рукавице за чишћење; сунђери за чишћење; жица за 

чишћење посуђа; челична вуна за чишћење; четкице 

за бријање; крпе за полирање; крпе за прашину; крпе 

за прање подова; крпе за прање посуђа; крпе за 

брисање прашине са намештаја; сунђери; абразивни 

сунђери; абразивни сунђери за кожу; абразивни 

сунђери за кухињску употребу; мрежасти сунђери од 

најлона за чишћење тела; сунђери за купање; 

сунђери за наношење или скидање шминке; сунђери 

за прање; сунђери за рибање; сунђери за чишћење 

лица; сунђери за шминкање; чешљеви и сунђери; 

четке за каду; калупи за коцке леда за фрижидере. 

Кл. 24:  крпе за брисање стакла; крпе за прање; 

марамице од текстила; салвете од текстила; убруси за 

уклањање шминке.кухињске крпе.  
 

(111) 84001 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1493 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.15.08; 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84002 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1498 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84003 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-184 (220) 04.02.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) TERAZIJE SEVOJNO DOO, Првомајска бб, 

31205, Севојно, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.25; 19.13.21; 25.05.02; 26.01.14; 

28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црна, љубичаста, сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу.  
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(111) 84004 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1501 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.12; 27.01.06; 27.01.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84005 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1523 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, 

Нова индустријска зона Велереч б.б.,  

32300, Горњи Милановац, RS 

(740) Никола Стефановић, адвокат, Мутапова 20, 

32300, Горњи Милановац 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена-CMYK: C0 M75 Y100  K0; сива-CMYK K40 

(511) Кл. 1:  ацетатни силикон; неутрални силикон; 

ПУР пене; монтажна лепила; акрилни китови и 

заптивне масе; акрилни силикон; средство за везу 

старог и новог бетона; средство за бетонирање у 

зимским условима; дестилована вода; лепак за 

керамичке и камене плочице.  

Кл. 2:  уљани разређивач; нитро разређивач; 

полиуретански разређивач; ланени фирнис; средства 

за скидање рђе; основне боје за металл на бази 

разређивача; основне боје за дрво на бази 

разређивача; основне боје за дрво на воденој бази; 

основне боје за метал на воденој бази; лазуре, 

лазурни лакови; безбојни лакови на бази 

разређивача; безбојни лакови на воденој бази; ефект 

лак; бајчеви на воденој бази; боје за асфалт; 

брзосушиве боје; температурно отпорне боје; боје у 

спреју; полудисперзије; унутрашње дисперзије; 

фасадне боје; унутрашње периве боје; боја за бетон 

на бази разређивача; боја за бетон на воденој бази; 

фасадне боје на воденој бази; фасадна боја на бази 

разређивача; подлоге за унутрашње зидове; средства 

за нијансирање унутрашњих и фасадних боја; 

парфеми за зидове; лепак за стиропор и стиродур; 

лепак за камену вуну; лепак за гас бетон блокове; 

универзални лепкови на бази растварача; лепак за 

дрво; китови за дрво; лепак за паркет на воденој 

бази; полиуретански лепак за паркет; лак за паркет 

на воденој бази; полиуретански лак за паркет; маса 

за фуговање паркета на воденој бази; маса за 

фуговање паркета на ПУР бази; масе за фуговање 

камена, керамике и санитарије; изравнавајуће масе за 

бетон; штампарско мастило; штампарске пасте 

(мастило); штампарске боје на бази растварача за 

флеско штампу за спољашњу штампу; штампарске 

боје на бази растварача за флеско штампу за 

унутрашњу штампу; штампарске боје на воденој 

бази за флеско штампу; лакови преко штампе ОПВ; 

лакови за штампу-Варниши; разређивачи; прајмери; 

екстендери; фершнити; колоранти-базни пигменти; 

технолошка везива.  

Кл. 3:  брусни папир; брусно платно; брусне плоче; 

резне плоче; средства за скидање рђе; средства 

протил алги, гљивица и буђи.  

Кл. 6:  алуминијумске лајсне за керамику, зидове, 

степеништа.  

Кл. 16:  креп траке; селотејп траке; ваљци за 

фарбање; супер лепак.  

Кл. 17:  креп траке; селотејп траке; кровне ПЕ и ПП 

фолије и мембране; ацетатни силикон; неутрални 

силикон; ПУР пене; монтажна лепила; 

хидроизолациони премази; акрилни китови и 

заптивне масе; акрилни силикон; типлови за 

стиропор, камену и минералну вуну.  

Кл. 19:  пастозни фасадни завршни малтери; 

прашкасти фасадни завршни малтери; ПВЦ лајсне за 

керамику, зидове, степеништа; хидроизолационе 

битуменске траке; стиропор, плоче и профили од 

стиропора; стиродур; стаклена мрежица; глет маса 

прашкаста и пастозна; машински малтер унутрашњи 

и спољни.  

Кл. 21:  четке за фарбање.  
 

(111) 84006 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1494 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 
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(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд,  

Таковска 2, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84007 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1500 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84008 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1505 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17  

(591) Gradijent RGB location 1 (40%) 177,13,40, 

location 2 (60%) 237, 26, 59, location 3 (100%) 245, 130 

32; CMYK location 1 (40%) 0,100,80,30, location 2 

(60%) 0,100,80,0, location 3 (100%) 0,60,100,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84009 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1495 (220) 19.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84010 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-999 (220) 06.06.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORD 

MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12, 

11000, Београд, RS 

(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.17; 27.07.21; 29.01.01 

(591) црвена, бела.  
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(511) Кл. 35:  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; услуге односа са јавношћу; продукција 

програма телевизијске продаје; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.  

Кл. 38:  радио и телевизијско емитовање; 

обезбеђивање корисничког приступа глобалној 

рачунарског мрежи; пружање услуга причаоница и 

форума на интернету.  

Кл. 41:  организовање изложби у културне и 

образовне сврхе; организовање и вођење 

конференција, конгреса и симпозијума; услуге 

превођења и тумачења језика; издавање књига и 

текстова, осим рекламних текстова; услуге 

репортерског извештавања, репортерског 

фотографисања; фотографисање; услуге режирања и 

продукције филмова, осим рекламних филмова; 

услуге спортског и фитнес тренирања; одређене 

услуге писања наиме писање сценарија, текстова 

песама.  
 

(111) 84011 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-798 (220) 04.05.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 84012 (181) 04.05.2032. 

(210) Ж- 2022-799 (220) 04.05.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG 

MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC, 

Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 19:  цреп.  
 

(111) 84013 (181) 24.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1227 (220) 24.06.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 25.12.25; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.19; 

26.01.21; 26.01.24; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24  

(511) Кл. 35:  оглашавање, нарочито рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.   

Кл. 38:  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретних и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.   
 

(111) 84014 (181) 21.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1353 (220) 21.07.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA, 1-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JP 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BLEOCIN-S 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови за 

медицинску употребу; лекови за људску употребу; 

средства за сузбијање тумора; препарати против 

тумора.  
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(111) 84015 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1429 (220) 10.08.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Томислав Трифунов, Панчевачки пут 178 ц, 

11210, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 21.03.21; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.08  

(591) #ФФ0000 црвена и црна #000000  

(511) Кл. 42:  софтвер као услуга (саас).  
 

(111) 84016 (181) 06.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1624 (220) 06.09.2022. 

 (151) 30.01.2023. 

(732) Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.,, Room 

A606, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxianyi Road,  

Baoan District, , Shenzhen,, CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  модеми; мрежни рутери; мрежни прекидачи; 

претварачи оптичких влакана; оптички преносници и 

оптички пријемници; уређаји бежичне приступне тачке; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски уређаји за 

складиштење, односно празни флеш дискови и екстерни 

хард дискови рачунара; електрични конектори; камера; 

електрична звона на вратима; електрични прекидачи; 

звучници; мобилни телефони; слушалице.  

Кл. 11:  лед расветни системи, односно лед модули; лед 

светла; флуоресцентна сијалица; халогена лампа; лед 

сијалице; лед (светлећа диода) расветна опрема; лед 

(светлећа диода) расветна опрема која се користи у 

осветљењу дисплеја, комерцијалних услуга, производње, 

стамбених и архитектонских расветних украса; лед 

расветна опрема за унутрашње и спољашње осветљење 

зграда; тракаста светла, светлеће лампе, пројектори, 

столне лампе, сијалице. Кл. 38:  емитовање радио 

програма [радиодифузија]; емитовање телевизијских 

програма; новинска агенција; бежично емитовање; слање 

порука; телефонске комуникације; комуникација преко 

рачунарских терминала; пренос порука и слика 

посредством рачунара; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама; омогућавање 

приступа рачунарским базама података.  
 

(111) 84017 (181) 05.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1414 (220) 05.08.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) D.O.O. "VLADEJIĆ" ZA TRGOVINU NA 

VELIKO I MALO, NEGOTIN, Србе Јовановића бб, 

19300, Неготин, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.03.23; 26.05.22; 26.05.24; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08 

(591) црна, златна  

(511) Кл. 29:  зачињено коштуњаво воће, лешници 

припремљени, воће прерађено, конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  
 

(111) 84018 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1496 (220) 19.08.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000 Београд, RS 

(540) 
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(531) 07.15.08; 26.01.05; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84019 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1431 (220) 10.08.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću Axios 

Logic Beograd-Novi Beograd, Јурија Гагарина 166 

А/ПР/7, 11073, Београд, RS 

(740) Ана Петковић, Краља Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 24.15.21; 25.07.08; 25.07.21; 26.03.23; 

27.05.22  

(591) светло и тамно плава боја.   

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију.  

Кл. 36:  услуге мобилног банкарства.  

Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; одржавање рачунарског 

софтвера; инсталирање рачунарског софтвера; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

пружање корисничких услуга аутентификације 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

мрежне софтверске апликације.  
 

(111) 84020 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1360 (220) 22.07.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка 

84, 23000, Зрењанин, RS 

(740) Ксенија Д. Мајкић, адвокат, Светозара 

Марковића бр. 65/II спрат, стан бр. 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.13; 29.01.05  

(591) љубичаста Пантоне 2622Ц, бела.  

(511) Кл. 1:  дестилована вода; закисељена вода за 

пуњење акумулатора; препарати за омекшавање 

воде; хемикалије за избељивање текстила; препарати 

за влажеењ који се користе у избељивању; 

индустријске хемикалије; препарати за одмашћивање 

у производним процесима; детерџенти за употребу у 

производним процесима; препарати за бељење 

(уклањање боје) за индустријску употребу; 

омекшивачи за индустријску употребу.  

Кл. 3:  шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш, 

штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за 

избељивање текстила, плав ило за веш, препарати за 

бељење веша, препарати за чишћење, препарати за 

полирање, средства за полирање намештаја и подова, 

препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за 

полирање, препарати за уклањање мрља, сода за 

прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу 

у производним процесима и за медицинску употребу, 

раствори за чишћење, производи за одмашћивање, 

који нису за употребу у процесу производње, 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати 

за прање, течности за чишћење ветробранских 

стакала, течности за чишћење стакала, препарати за 

уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству (прање веша), 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати 

за хемијско чишћење, неклизајуће течности за 

подове, крпе намочене детерџентом за чишћење, 

средства за сушење судова у машинама за судове, 

восак за подове, хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству, препарати за бељење 

(уклањање боја) за употребу у домаћинству, 

омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна 

абразивна средства за прање, чишћење и полирање, 

прашкаста абразивна средства за праље, чишћење и 

полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC 

шоља, течни детерџент за прање судова, препарати 

за прање и други препарати за употребу код прања 

веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за 

машинско прање посуђа.   
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Кл. 5:  детерџенти за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

пургативи (средства за чишћење); средства за 

чишћење; лаксативи; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства; 

антибактеријски сапуни; антибактеријска средства за 

прање руку.  
 

(111) 84021 (181) 16.04.2031. 

(210) Ж- 2021-667 (220) 16.04.2021. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Зорана Јанковић, Соко Салаш 20,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Прокић,  

Патријарха Варнаве 23, 11000, Београд 

(540) 

T2 TAKE TWO 

(511) Кл. 9:  рачунари; рачунарски хардвер; рачунарски 

софтвер; рачунарске игре; софтвер за рачунарске игре; 

видео игре; софтвер за видео игре; дискови; машине и 

апарати за забавне игре; софтвер за видео игре за 

употребу на мобилним телефонима; софтвер за рачунаре 

и видео игре за употребу на конзолским платформама, 

наиме глобалне комуникационе мреже који може да се 

повеже са више играча на путем интернета; двд, оптички 

и магнетно-оптички дискови који садрже рачунарске 

игре, филмове засноване на рачунарским играма и 

садржаје повезане са рачунарским играма; рачунарски 

програми за употребу у прац́ењу статуса различитих 

корисника услуга интерактивног играња на мрежи и за 

подударање играча на мрежи са другим играчима свих 

нивоа вештина; програми за рачунарске игре за употребу 

у вези са интерактивним играма за више играча које се 

играју преко глобалне комуникационе мреже; 

рачунарски програми. 

Кл. 41:  услуге забаве, наиме, онлајн рачунарске игре 

за друге путем глобалних и локалних рачунарских 

мрежа; интерактивне рачунарске игре на на 

интернету; пружање информација о рачунарским 

играма на мрежи и видео играма путем интернета; 

интерактивне рачунарске и видео игре за више 

играча које се пружају преко глобалне мреже; дизајн 

и производња софтвера за сврху забаве, пружање 

онлајн савета и стратегија за рачунарске игре.  

Кл. 42:  дизајн и производња рачунарских игара, 

видео игара и софтвера у забавне сврхе; пружање 

услуга рачунарског програмирања.  
 

(111) 84022 (181) 16.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1468 (220) 16.08.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Јасмина Копривица, Хасана Бркића 16П, 

34000, Крагујевац, RS 

 

(740) Марија Цвјетићанин, адвокат,  

Јурија Гагарина 127/91, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.01.16; 05.03.13; 05.03.20; 07.01.24; 

14.11.02; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

(591) црна, зелена, светло љубичаста, наранџаста, 

браон  

(511) Кл. 41:  настава, обука, образовне услуге, 

услуге обданишта, услуге разоноде, пренос знања и 

искуства [обучавање], услуге образовања које 

пружају школе, подучавање,услуге пружања обуке 

услуге забављача, организовање такмичења 

[образовних или забавних], учење на даљину, 

физичко васпитање, пружање услуга у области 

забаве и разоноде, планирање забава [забава], 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности, организовање и вођење радионица 

[обука], забава посредством радија, , услуге 

позајмљивања књига у библиотекама, покретне 

библиотеке, услуге покретне библиотеке, практична 

настава [обука путем демонстрације], 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком], услуге сертификације у 

образовању, наиме пружање обуке и испитивање 

нивоа знања, истраживања у области образовања.  

Кл. 45:  лиценцирање интелектуалне својине.  
 

(111) 84023 (181) 06.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1625 (220) 06.09.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Milsing d.o.o., Velika cesta br. 99, 10020, Zagreb, HR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 27.01.06; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) тамно плава, плава, сива, наранджаста  

(511) Кл. 5:  дијететски препарати за медицинске 

потребе; дијететска храна прилагођена за 

медицинске потребе; дијететске супстанце за 

медицинске потребе; дијететски напици за 

медицинске потребе; додаци храни за медицинске 

потребе; нутриционистички додаци; витамини, 

витамински препарати; додаци прехрани који се 

састоје од минерала.  
 

(111) 84024 (181) 08.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1641 (220) 08.09.2022. 

 (151) 31.01.2023. 

(732) Svadbena zvona doo, Цветанова Ћуприја 173, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.22  

(591) сиво-бела  

(511) Кл. 16:  фотографије; фотографије штампане; 

фотографије (штампане); штампа у виду 

фотографије.  

Кл. 38:  електронска достава слика и фотографија 

путем глобалне рачунарске мреже; електронски 

пренос слика и фотографија путем глобалне 

рачунарске мреже; омогућавање приступа 

платформама на интернету за потребе размене 

дигиталних фотографија; електронски пренос слика, 

фотографија, графичких слика и илустрација путем 

глобалне рачунарске мреже; електронски пренос 

фотографија.   

Кл. 39:  физичко складиштење електронски 

похрањених дигиталних података, фотографија, 

аудио датотека и слика; физичко складиштење 

дигиталних фотографија и видео садржаја сачуваних 

у електронском облику; физичко складиштење 

електронски похрањених дигиталних фотографија.   

Кл. 40:  заштита фотографија; репродукција 

фотографија; штампање фотографија; штампање 

слика и фотографија сачуваних у дигиталном 

формату.  
 

(111) 84025 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1419 (220) 08.08.2022. 

 (151) 01.02.2023. 

(732) ATLANTIC GRAND DOO, Сурчинска 6а, 

11000, Београд, RS 

 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела.  

(511) Кл. 30:  ароме за кафу; кафа; непржена кафа.  
 

(111) 84026 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1571 (220) 30.08.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Recoforte 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

Кл. 5:   дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани).  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(111) 84027 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1570 (220) 30.08.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Bonart Complex  

(511) 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.  
 

(111) 84028 (181) 06.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1799 (220) 06.10.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

NITANTOIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84029 (181) 06.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1798 (220) 06.10.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

GASTREX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84030 (181) 02.06.2032. 

(210) Ж- 2022-984 (220) 02.06.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) Марко Сташић, Радоја Дакића 37,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

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

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, наиме вотка.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

(111) 84031 (181) 06.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1800 (220) 06.10.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

FINGOLA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати  
 

(111) 84032 (181) 01.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1586 (220) 01.09.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

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

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.12; 26.04.24; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани; додаци исхрани који садрже витамине; 

додаци исхрани који садрже елементе у траговима; 

додаци исхрани намењени као додатак редовној 

исхрани или у корист здравља.  
 

(111) 84033 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1572 (220) 30.08.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GLUREGmax 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 
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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.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(111) 84034 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1576 (220) 30.08.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ProstART Duo 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

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.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

 

 

(111) 84035 (181) 01.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1588 (220) 01.09.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) Younicar d.o.o. Beograd-Savski venac, 

Пивљанина Баја 27б, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, жута, бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.   

Кл. 35:  услуге агенција за увоз и извоз; презентација 

робе; услуге продаје путем лицитације; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање преко телевизије; компјутерско 

управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; 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; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; производња рекламних филмова; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 
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информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

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 веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима лојалности 

потрошача; писање текстова за рекламне намене; 

услуге праћења тржишта; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге придобијања 

потенцијалних клијената; промоција производа 

преко инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.  

Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; поновно успостављање 

рачунарских података; одржавање рачунарског 

софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; тестирање исправности 

возила; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; хостинг рачунарских веб 

страница; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачуна рских података и програма, 

осим физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; софтвер у виду сервиса [SaaS]; 

саветовање у вези информационих технологија; 

server hosting сервер хостинг; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб страница; пружање виртуалних 

рачунарских система путем рачунарства у облаку; 

услуге информационих технологија које се пружају 

на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга [PaaS]; 

развој рачунарских платформи; графички дизајн 

промотивног материјала; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; саветовање у области 

вештачке интелигенције; истраживање у области 

технологије вештачке интелигенције; услуге 

аутентификације корисника коришћењем блокчејн 

технологије; услуге лого дизајнирања.   
 

(111) 84036 (181) 01.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1589 (220) 01.09.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) Younicar d.o.o. Beograd-Savski venac, 

Пивљанина Баја 27б, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.03.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, жута, бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.   

Кл. 35:  услуге агенција за увоз и извоз; презентација 

робе; услуге продаје путем лицитације; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање преко телевизије; компјутерско 

управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; 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; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; производња рекламних филмова; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; оптимизација претраживача за 
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промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

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 веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима лојалности 

потрошача; писање текстова за рекламне намене; 

услуге праћења тржишта; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге придобијања 

потенцијалних клијената; промоција производа 

преко инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   

Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе рачунарских 

система; дизајнирање рачунарских система; тестирање 

исправности возила; умножавање рачунарских 

програма; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; хостинг рачунарских 

веб страница; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, осим 

физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; софтвер у 

виду сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих 

технологија; server hosting сервер хостинг; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем веб 

страница; пружање виртуалних рачунарских система 

путем рачунарства у облаку; услуге информационих 

технологија које се пружају на бази аутсорсинга; 

саветодавне услуге из области компјутерске технологије; 

развој софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа 

као услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи; 

графички дизајн промотивног материјала; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; саветовање у области вештачке 

интелигенције; истраживање у области технологије 

вештачке интелигенције; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; услуге 

лого дизајнирања.   
 

(111) 84037 (181) 21.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1355 (220) 21.07.2022. 

 (151) 02.02.2023. 

(732) Гордана Бекчић, Гандијева 185/11,  

11070, Београд, RS 

(740) Миловановић Невенка, Трешњиног цвета 11а, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела, црна  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; културне активности.  
 

(111) 84038 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1521 (220) 19.08.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC,  

Нова индустријска зона Велереч б.б., 32300,  

Горњи Милановац, RS 

(740) Никола Стефановић, адвокат, Мутапова 20, 

32300, Горњи Милановац 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.04 

(591) тамноплава -CMYK:C100 M70 K50  

(511) Кл. 1:  ацетатни силикон; неутрални силикон; 

ПУР пене; монтажна лепила; акрилни китови и 

заптивне масе; акрилни силикон; средство за везу 

старог и новог бетона; средство за бетонирање у 

зимским условима; дестилована вода; лепак за 

керамичке и камене плочице.  

Кл. 2:  уљани разређивач; нитро разређивач; 

полиуретански разређивач; ланени фирнис; средства 

за скидање рђе; основне боје за металл на бази 

разређивача; основне боје за дрво на бази 
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разређивача; основне боје за дрво на воденој бази; 

основне боје за метал на воденој бази; лазуре, 

лазурни лакови; безбојни лакови на бази 

разређивача; безбојни лакови на воденој бази; ефект 

лак; бајчеви на воденој бази; боје за асфалт; 

брзосушиве боје; температурно отпорне боје; боје у 

спреју; полудисперзије; унутрашње дисперзије; 

фасадне боје; унутрашње периве боје; боја за бетон 

на бази разређивача; боја за бетон на воденој бази; 

фасадне боје на воденој бази; фасадна боја на бази 

разређивача; подлоге за унутрашње зидове; средства 

за нијансирање унутрашњих и фасадних боја; 

парфеми за зидове; лепак за стиропор и стиродур; 

лепак за камену вуну; лепак за гас бетон блокове; 

универзални лепкови на бази растварача; лепак за 

дрво; китови за дрво; лепак за паркет на воденој 

бази; полиуретански лепак за паркет; лак за паркет 

на воденој бази; полиуретански лак за паркет; маса 

за фуговање паркета на воденој бази; маса за 

фуговање паркета на ПУР бази; масе за фуговање 

камена, керамике и санитарије; изравнавајуће масе за 

бетон; штампарско мастило; штампарске пасте 

(мастило); штампарске боје на бази растварача за 

флеско штампу за спољашњу штампу; штампарске 

боје на бази растварача за флеско штампу за 

унутрашњу штампу; штампарске боје на воденој 

бази за флеско штампу; лакови преко штампе ОПВ; 

лакови за штампу-Варниши; разређивачи; прајмери; 

екстендери; фершнити; колоранти-базни пигменти; 

технолошка везива.  

Кл. 3:  брусни папир; брусно платно; брусне плоче; 

резне плоче; средства за скидање рђе; средства 

протил алги, гљивица и буђи.  

Кл. 6:  алуминијумске лајсне за керамику, зидове, 

степеништа.  

Кл. 16:  креп траке; селотејп траке; ваљци за 

фарбање; супер лепак.  

Кл. 17:  креп траке; селотејп траке; кровне ПЕ и ПП 

фолије и мембране; ацетатни силикон; неутрални 

силикон; ПУР пене; монтажна лепила; 

хидроизолациони премази; акрилни китови и 

заптивне масе; акрилни силикон; типлови за 

стиропор, камену и минералну вуну.  

Кл. 19:  пастозни фасадни завршни малтери; прашкасти 

фасадни завршни малтери; ПВЦ лајсне за керамику, 

зидове, степеништа; хидроизолационе битуменске траке; 

стиропор, плоче и профили од стиропора; стиродур; 

стаклена мрежица; глет маса прашкаста и пастозна; 

машински малтер унутрашњи и спољни.  

Кл. 21:  четке за фарбање.  
 

(111) 84039 (181) 08.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1304 (220) 08.07.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) Урош Бјеличић, Патријарха Варнаве 14/9, 

Београд, RS 

(740) Дејан Смиљанић, адвокат, Теразије бр. 39/5, 

11000, Београд 

(540) 

МЕДЕНА КАПЉИЦА 

(511) Кл. 33:  ликер од пеперминта, воћни екстракти, 

битери, анисет, аперитиви, дестилована пића, јабуковача, 

коктели, дигестиви, ликери, медовина, киршч, вишњевача, 

жестока пића, крушковача, бренди, алкохолни есктракти, 

алкохолна пића изузев пива, алкохолна пића која садрже 

воће, помешана алкохолна пића која нису на бази пива.  
 

(111) 84040 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1634 (220) 07.09.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. 

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

(540) 

 

(531) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01 

(511) Кл. 5:  дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани; додаци исхрани са хранљивим материјама 

који се првенствено састоје од магнезијума.  
 

(111) 84041 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1636 (220) 07.09.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. 

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

(540) 
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(531) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.22; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01 

(511) Кл. 5:  дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани; додаци исхрани са хранљивим материјама 

који се првенствено састоје од магнезијума.  
 

(111) 84042 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1637 (220) 07.09.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 17. 

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

(540) 

 

(531) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.22; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01  

(511) Кл. 5:  дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани; додаци исхрани са хранљивим материјама 

који се првенствено састоје од магнезијума.  
 

(111) 84043 (181) 31.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1580 (220) 31.08.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-

EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар 

Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Београд –  

Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 26.05.09; 27.05.01; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, златна, црна  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; кодиране 

картице лојалности; апликације које се могу 

преузети; апликацијски софтвер; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

управљање шемама за лојалност и награђивање.  

Кл. 36:  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности; 

издавање бодова за лојалност купаца; услуге обраде 

плаћања картицама за лојалност; услуге обраде 

плаћања са поенима прикупљеним путем програма за 

лојалност; издавање картица лојалности купаца.  
 

(111) 84044 (181) 27.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1235 (220) 27.06.2022. 

 (151) 03.02.2023. 

(732) Millennium & Copthorne International 

Limited, 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 

048619, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

MY MILLENNIUM PRESTIGE 

(511) Кл. 35:  услуге у вези са лојалношћу корисника 

услуга и услуге клубова корисника услуга у 

комерцијалне, промотивне и/или рекламне сврхе; 

програми лојалности корисника услуга који садрже 

купоне лојалности и бодове лојалности који пружају 

погодности за награђивање поновних корисника 

услуга.  

Кл. 43:  хотелске и ресторанске услуге за 

приоритетне кориснике услуга.  
 

(111) 84045 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2010 (220) 24.11.2021. 

 (151) 03.02.2023. 
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(732) PHOENIX Pharma d.o.o., Боре Станковића 2, 

11030, Београд, Макиш, RS 

(540) 

Betty Club program lojalnosti 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(111) 84046 (181) 25.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1364 (220) 25.07.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) Деспотовић Дамјан , Корнелија Станковића 

10/12, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 04.05.21; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) наранџаста, бледо љубичаста, тегет, бела, беж.  

(511) Кл. 41:  услуге резервисања и куповине карата 

за позоришне представе; пружање информација о 

распоредима позоришних представа.  
 

(111) 84047 (181) 26.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1565 (220) 26.08.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PREVOZ I 

USLUGE AGRORIT MELENCI, Светозара 

Марковића 33-37, 23270, Меленци, RS 

(740) Лазар Арађански, адвокат, Краља Александра I 

Карађорђевића 2, 23000, Зрењанин 

(540) 

 

(531) 07.11.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) Кл. 39:  услуге вуче возила у квару; 

изнајмљивање аутомобила; превоз аутомобилом; 

превоз аутобусом; превоз камионом; услуге превоза 

робе тегљачем; испорука пошиљки; услуге ношења 

терета од стране носача; паковање робе; посредовање 

у вези са бродовима; истовар терета; испорука робе; 

складиштење робе; дистрибуција воде; складиштење; 

изнајмљивање складишта; услуге комерцијалног 

превоза терета; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење; 

изнајмљивање хладњача за храну; изнајмљивање 

возила; превоз намештаја; транспортне услуге; 

услуге спашавања; шпедиција; превоз и 

складиштење отпада; превоз и складиштење смећа; 

селидбене услуге; посредовање у услугама 

шпедиције; посредовање у превозу робе; 

посредовање у транспорту; услуге возача; пружање 

информација у вези са услугама складиштења; 

пружање информација о транспорту; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; изнајмљивање 

трактора; паркирање возила.   
 

(111) 84048 (181) 23.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1742 (220) 23.09.2022. 

 (151) 06.02.2023. 
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(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, 

11000, Београд, RS 

(540) 

ОСМАТРАЧНИЦА 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 38:  aудио емитовање; бежично емитовање; 

видео емитовање; дигитално аудио емитовање; 

емитовање и пренос радијских програма; емитовање и 

пренос телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; емитовање 

телевизијских програма путем интернета; кабловско 

емитовање радио и телевизијских програма; услуге 

телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање радио и 

телевизијских програма путем сателита; емитовање 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

видео емитовање и пренос кинематографских филмова и 

филмова путем интернета; емитовање видео записа 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање и пренос телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; емитовање радио и телевизијских 

програма путем кабловских или бежичних мрежа; 

емитовање програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже [VPN]; 

омогућавање приступа платформама и порталима на 

интернету; сателитски, кабловски и мрежни пренос 

звука, слике, сигнала и података; услуге преноса 

телевизије путем интернета [IPTV].   

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за емитовање 

на мобилним телефонима; продукција музике; продукција 

плоча; продукција емисија и филмова; продукција 

звучних и видео снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција и објављивање 

музике; услуге продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције радијских 

програм; услуге продукције забавних догађаја уживо; 

услуге продукције музичких видео спотова; 

организовање, представљање и продукција емисија и 

наступа уживо; продукција и дистрибуција музичких, 

филмских и видео снимака; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; забавне и спортске активности; 

организовање спортских догађаја и такмичења; издавање 

годишњака; издавање књига; издавање часописа; 

издавање журнала; издавање електронских часописа; 

издавање мултимедијалног материјала он-лајн; 

издавање електронских књига и он-лајн часописа.   

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције [правне услуге]; лиценцирање права у 

области видео продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције [правне услуге]; менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.  
 

(111) 84049 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1421 (220) 08.08.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,  

22310, Шимановци, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.22; 08.01.25; 11.03.04; 19.03.05; 26.04.06; 

26.04.18; 27.05.01  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; промотивне 

штампане ствари; пластични материјал за паковање; 

амбалаже; све наведено за колаче, торте, ролате и 

ролнице као и за смеше за припрему колача, торти, 

ролата и ролница.  

Кл. 30:  колачи, торте, ролати и ролнице, смеше за 

припрему колача, торти, ролата и ролница.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге велепродаје и 

малопродаје, увоза и извоза; све наведено за колаче, 

торте, ролате и ролнице као и за смеше за припрему 

колача, торти, ролата и ролница.  
 

(111) 84050 (181) 31.05.2032. 

(210) Ж- 2022-977 (220) 31.05.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) Aleksandr Shishkin, Ha-Rishonim St 1, 

Petah Tikva, IL 

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

11000, Београд 

(540) 

SHISHKIN 

(511) Кл. 35:  услуге посредовања у трговини; услуге 

пословног посредовања; помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; истраживање 

тржишта; пословне процене; консултације у вези са 

пословним организовањем; пословна истраживања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

професионалне пословне консултације; маркетинг; 
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пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; услуге праћења тржишта.  

Кл. 36:  саветодавне услуге у вези са финансијским 

пословањем.  

Кл. 42:  саветовање у вези информационих технологија.  
 

(111) 84051 (181) 04.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1788 (220) 04.10.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) PROINTER SISTEM DOO BEOGRAD-

PALILULA, Дунавска б.б., 11060, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, црвена  

(511) Кл. 35:  oглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

административне услуге које се односе на пословне 

трансакције и финансијске извештаје, на пример, 

рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију 

пословања и финансија, пословне процене, услуге 

обрачуна и пријављивања пореза.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера;  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; софтвер као услугу (SaaS); 

платформа као услугу (PaaS).   
 

(111) 84052 (181) 31.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1581 (220) 31.08.2022. 

 (151) 06.02.2023. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

 

(531) 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) светно браон, тамно браон, златна, наранџаста  

(511) Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 84053 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1452 (220) 11.08.2022. 

 (151) 07.02.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 05.05.20; 

05.05.21; 08.03.06; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе плаве, зелена, жута, црвена. 

(511) Кл. 29:  млеко; производи од млека.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84054 (181) 14.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1842 (220) 14.10.2022. 

 (151) 07.02.2023. 

(732) Univar Solutions B.V., Schouwburgplein 30-34, 

3012 CL , Rotterdam, NL 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  лекови; фармацеутски препарати.  
 

(111) 84055 (181) 10.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2144 (220) 10.12.2021. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Dukat d.d., Marijana Čavića 9, 10000, Zagreb, HR 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

DUKAT 

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи, јаја; месо, риба, 

живина и дивљач; месни екстракти; конзервисано, 

сушено и кувано воће и поврће; аспик (желеи), џемови, 

компоти; јестива уља и масти; јогурт; кефир; кисело 

млеко; кондензовано млеко; маслац; милк шејк; напици 

од млека, у којима млеко преовлађује; млеко у праху; 

пића на бази бадемовог млека; пића на бази кокосовог 

млека; пића на бази млека од кикирикија; простокваша 

(кисело млеко); протеинско млеко; пиринчано млеко; 

сиреви; сирило; сметана (кисела павлака); сојино млеко; 

сурутка од млека; мућена павлака, шлаг; павлака 

[млечни производ]; павлака [биљна] на бази поврћа; 

замене за млеко; овсено млеко.  

Кл. 30:  какао, чај, кафа, шећер, пиринач, тапиока, саго, 

замене за кафу; брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи; бомбоне; сладолед; мед; сируп од меласе; 

квасац; прашак за пециво; со, кухињска; зачини; лед за 

освежавање; чоколадни мусеви, десерти у облику муса 

[слаткиши]; dulce de leche (млечни карамел крем); 

енглески крем; фондани [слаткиши]; глазуре за колаче; 

глукоза за кулинарску намену; какао напици са млеком; 

кафа са млеком; кафа (биљни препарати за употребу као 

замена за кафу); млеко, чоколадно (напитак); палачинке; 

пића на бази чоколаде; пића на бази какаа; пића на бази 

кафе; плочице са житарицама; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; сутлијаш; пудинг; 

сорбеи [ледени]; тесто за колаче; преливи за салату; 

сосови за тестенине; сосови (додаци храни).  

Кл. 32:  безалкохолна пића; безалкохолна пића која 

садрже воће; безалкохолна пића са укусом кафе; 

безалкохолни воћни екстракти; смутис [кашасти напици 

од воћа или поврћа]; газирана вода; минерална вода 

[пиће]; сурутка (пиће од сурутке); сирупи за пића; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; 

безалкохолни воћни напици; воћни сокови.  
 

(111) 84056 (181) 06.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1623 (220) 06.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) OPTIMUS PHARMACEUTICALS DOO 

BEOGRAD – NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 9ж, 11000, Београд (Нови Београд), RS 

(740) Адвокат Јелена Тадић Пирец, Цара Николаја 

Другог број 28, 11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 19.13.21; 25.01.01; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 27.07.01; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, жута  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
 

(111) 84057 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1526 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Никола Шешић, Булевар цара Лазара 

048/1/312, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.03.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) Кл. 20:  aлке за завесе; алке, неметалне, за 

кључеве; амбалажа од дрвета за флаше; америчка 

палма; бисте од дрвета, воска, гипса или пластике; 

бове за усидрење, пловци, неметални; болнички 

кревети; браве, које нису од метала, за возила; браве, 

не електричне, које нису од метала; бурад, која нису 

од метала; бурад, неметална; бурад од дрвета за 

претакање вина; ваздушни кревети, не за медицинске 

намене; вентилатори за личну употребу, не 

електрични; вентили за водене цеви од пластике; 

вентили, неметални, који нису делови машина; 

вешалица за одећу; висећи организатори за ормане; 

високе столице за бебе; витрине[намештај]; водени 

кревети, који нису за медицинску употребу; 

водилице, неметалне, за клизна врата; врата за 

намештај; гардеробни ормани; граничници за врата, 

неметални и не од гуме; граничници за прозоре, не 

од метала или гуме; греде за гребање за мачке; 

дактилографски столови; даске за сечење [табле]; 

декоративни јастучићи; декорације од пластике за 

храну; делови за мртвачке сандуке, неметални; 
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делови од дрвета за кошнице; делови од дрвета за 

намештај; дивани и софе; дозатори за врећице за 

псећи измет, фиксирани, неметални; дрвене траке; 

дрвени оквири за кревете; држачи завеса, који нису 

од текстила; држачи за пешкире, неметални, 

причвршћени; држачи ташни, неметални; дугмад, 

неметална; душек од сламе; душеци; душеци за 

камповање; душеци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; етикете од пластике; етикете 

од пластике или гуме које се пришива ју на одећу; 

животињска копита; животињске канџе; животињски 

рогови; жута амбра, ћилибар; завеса од перли, 

украсна; завесе од бамбуса; завртњи, неметални; 

закивци, које нису од метала; запушачи, неметални; 

запушачи од плуте; затварачи врата, неметални; 

затварачи за прозоре, неметални; затварачи, који 

нису од метала, за контејнере, посуде; затварачи 

крила, неметални, за прозоре; затварачи, неметални; 

затварачи прозора, не метани, не електрични; 

затварачи са навојем, неметални, за флаше; заштитне 

преграде за камине [намештај]; звекири за врата, 

неметални; звона за врата неметална, не-електрична; 

звонца покретана ветром [украсна]; 

идентификационе наруквице, неметалне; имитација 

корњачине коре; јасле за сточну храну; јастук; 

јастуци; јастуци за кућне љубимце; јастуци за 

облагање кутија за кућне љубимце; јастуци за 

позиционирање главе бебе; јастуци на надувавање 

који нису за медицинску употребу; јастуци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

јастуци против превртања беба; јеленски рогови; 

калемови за намотавање не механички, за еластична 

црева, који нису од метала; калемови не механички, 

за еластична црева, који нису од метала; калемови од 

дрвета за конац, свилу, врпце; канабе; канистери, 

неметални; канте за рециклирање, не металне; 

канцеларијски намештај; канцеларијски столови; 

канцеларијски столови за стајање; катанци, осим 

електронских, неметални; кваке, које нису од метала; 

кинетичке скулптуре [декорација]; китова кост, 

необрађена или полуобрађена; кућице за птице; 

клизачи за гарнишне; клинови за ципеле, неметални; 

клинови, неметални; клупе [намештај]; књиге-

полице за књиге; колевке; колица за сервирање чаја; 

комоде; ком оде за купатила [намештај]; конзолни 

столови; конструкције кревета; контејнер за смеће, 

неметални, осим за медицинску употребу; 

контејнери за течно гориво, неметални; контејнери, 

неметални, за компресовани гас или течни ваздух; 

контејнери, неметални [за складиштење, транспорт]; 

корал; корита која нису од метала за мешање 

малтера; корњачина кора; корпе за ношење ствари; 

корпе за рибу; корпе, неметалне; корпе, пекарске, за 

хлеб; кошнице; кревети; кревеци за бебе; креденци за 

посуђе; кројачке лутке; куке за одећу које нису од 

метала; куке које нису од метала за вешање одеће; 

кукице за завесе; кутије за алате, неметалне, празне; 

кутије за излагање накита; кутије од дрвета или 

пластике; кућице за кућне љубимце; кућице за псе; 

кућишта посебно израђена за руковање и транспорт 

боца за компресовани гас, неметалних; кућни 

бројеви који нису од метала, не светлећи; кухињске 

витрине; лајсне за рамове за слике; легла и кућице; 

легла и кућице за кућне љубимце; лежајеви за кућне 

љубимце; летвице за рамове за слике; матице, 

навртци који нису од метала; мердевине, од дрвета 

или пластике; мерни профили за утовар у 

железничке вагоне, које нису од метала; механизми 

за затварање врата, неметални, не електрични; 

морска пена, сепиолит; мотке, стубови, неметални; 

мртвачки сандуци; навлаке за одећу [гардеробне]; 

навлаке за одећу [за чување]; намештај; намештај за 

вагон ресторане; намештај на надувавање; намештај 

од метала; наслони за главу [намештај]; наслоњаче, 

лежаљке; натписи од дрвета или пластике; ногаре за 

сечење дрва; ноге за намештај; ногице за намештај; 

носачи, не метатални, за намештај; обрамице за 

ношење терета преко рамена: обручи за бурад, 

неметални: обручи неметални за причвршћивање 

цеви; огласне табле; огледала; оградице за бебе; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; организатори за фиоке; ормани 

за документа; ормани за картотеке [намештај]; 

ормани, креденци; ормарићи за лекове; ормарићи за 

пртљаг; отварачи врата, неметални, не електрични; 

отварачи прозора, неметални, не електрични; палете 

за претовар робе, које нису од метала; палете за 

транспорт, неметалне; палете за утовар, које нису од 

метала; параван, преграда [намештај]; писаћи 

столови; плакати од дрвета или пластике; пластичне 

кант траке за намештај; пластичне копче за 

затварање торби; пластичне пропусне картице, 

некодиране и немагнетске; пластичне рампе за 

возила; пластични кључеви; плетарски радови, од 

прућа; плетена слама, изузев асуре; плетене корпе за 

бебе; плетенице од сламе; плочасте унутрашње 

ролетне; плоче од обрађеног ћилибара; плочице за 

име, које нису од метала; плочице од огледала; 

плочице са бројевима, које нису од метала; плута за 

флаше; плутајући контејнери, који нису од метала; 

погребне урне; подлоге за саће у пчелињацима; 

подлоге за спавање; подметачи за судопере, 

замењиви; поклопци за флаше, неметални; покретне 

преграде [намештај]; покретне степенице за 

укрцавање, неметалне, за путнике; полице; полиц е 

за библиотеке; полице за картотеке; полице за књиге; 

полице за намештај; полице за складиштење; полице 

[намештај]; послужавници, неметални; постоља за 

кишобране; постоља за костиме; постоља за 

рачунске машине; постоља за саксије; постоља за 

саксије за цвеће [намештај]; постоља за шешире; 
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посуде за одвод уља, неметалне; посуде, пластичне за 

амбалажу; потпорни јастуци за главу бебе; преграде за 

заштиту од кијања; прекривачи, јоргани, јастуци за 

кревете, осим постељине; преносиви канцеларијски 

столови; препариране птице; пречке од дрвета; 

прозорске ременице, неметалне; простирке за оградице 

за децу; пултови [столови]; пуњене животиње; радне 

клупе за стеге [намештај]; радни сто, клупа; радни 

сточићи за држање на крилу; рамови за вез; рамови за 

слике; распећа од дрвета, воска, гипса или пластике, која 

нису накит; ратан, трска; резе за врата, неметалне; 

резервоари, неметални; резервоари, неметални, 

незидани; рекламни предмети на надувавање; ременице 

од пластике за завесе; рог, необрађени или 

полуобрађени; рукохвати за каду, неметални; ручке 

врата-неметалне; ручна колица [намештај]; ручна копља 

за заставе, неметална; ручна огледала [тоалетна 

огледала]; сандуци, гајбе; сандуци за алат, неметални, 

празни; сандуци за играчке; сандуци за месо; сандуци, 

неметални; сандучићи за писма, не од метала или 

зидани; саће; седеф [необрађен или полу обрађен]; 

седишта за купање беба; седишта од метала; сифони 

[вентили] од пластике; славине, неметалне, за бурад; 

сламни поруби, ивице; софе; споне за цеви или каблове, 

неметалне; споне и затеге за каблове, који нису од 

метала; сребрно стакло [огледала]; сталак за убрусе 

[намештај]; сталци за боце; сталци за бурад, који нису од 

метала; сталци за излагање новина; сталци за одела; 

сталци за пушке; сталци за часописе; сталци за читање, 

пултови; сталци [намештај]; статуе од дрвета, воска, 

гипса или пластике; степеник-столице, неметалне; 

степенице [мердевине], неметалне; столарска роба; 

столице; столице за купатила; столице за лежање 

[лигештули]; столице за туш кабине; столови; столови за 

масажу; столови за пресвлачење беба причвршћени за 

зид; столови за тестерисање [намештај]; столови за 

цртање; столови од метала; сточићи за компјутере 

[намештај]; табле за држање кључева; табле за столове; 

табуреи; типлови за ципеле, неметални; тоалетни 

сточићи; точкићи за кревете, који нису од метала; 

точкићи за намештај, неметални; трска [материјал за 

плетење]; улошци за четке; уметничка дела од дрвета, 

воска, гипса или пластике; унутрашње прозорске 

ролетне [намештај]; унутрашње прозорске ролетне од 

папира; унутрашње прозорске ролетне од плетеног 

дрвета; унутрашње прозорске ролетне од текстила; 

фигурине од дрвета, воска, гипса или пластике; фиоке за 

намештај; флаше [посуде], неметалне, за компресовани 

гас или течни ваздух; фотеље; фризерске столице; 

хоклице; чепови за боце, неметални; чепови за зидове, 

неметални; чепови, који нису од стакла, метала или гуме; 

чивилуци; шарке, које нису од метала; шаторски кочићи, 

који нису од метала; шеталице за бебе; шине за завесе 

[гарнишне]; шипке за завесе [гарнишне]; шипке за 

степеништа; шипке од обрађеног ћилибара; школски 

намештај; шкољке; шкољке острига; шнале и траке 

за држање завеса; шрафови, неметални; штандови; 

штапови, кочићи за подупирање биљака или дрвећа, 

неметални; штитници за дечије креветце, осим 

постељине.   
 

(111) 84058 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1314 (220) 12.07.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Beauty Tools DOO Beograd, улица Јована Ђаје 23, 

стан 2, 11000 Београд-Звездара, RS 

(740) Јана Полак, адвокат, Проте Матеје 30/6,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена red CMYK (0,100,100, 0), бела white 

CMYK (0,0,0,0,)  

(511) Кл. 3:  немедицински тоалетни производи, као 

и средства за чишћење за употребу у кући и другим 

окружењима, нарочито хигијенски препарати који су 

тоалетни производи; марамице натопљене 

козметичким лосионима; дезодоранси за људе или за 

животиње (парфимерија); производи за освежавање 

(парфемисање) просторија; украсне налепнице за 

нокте; восак за полирање; брусни папир.   

Кл. 8:  алати којима се ручно управља и справе за 

обављање послова, као што су бушење, обликовање, 

сечење и пирсинг, нарочито алати којима се ручно 

управља за столаре, уметнике и друге занатлије, на 

пример, чекиће, длета и алате за гравирање; алати за 

пољопривреду, башту и уређење пејзажа којима се 

ручно управља; дршке за ручне алате којима се 

ручно управља, као што су ножеви и косе; 

електричне и неелектричне ручне справе за личну 

негу и украшавање тела, на пример, бријаче, уређаје 

за увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир; 

пумпе којима се ручно управља; стони прибор за 

јело, као што су ножеви, виљушке и кашике, а сви 

наведени производи у класи 8 обележени 

пријављеним знаком произведени су од јапанског 

челика.    
 

(111) 84059 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1630 (220) 07.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) ELITE TEXTILE D.O.O., Кружни пут 31, 

Београд-Кијево, RS 

(740) Владан Стојиљковић, aдвокат, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

159 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, златно жута.  

(511) Кл. 20:  намештај.  

Кл. 22:  мебл штоф; репроматеријал за тапацирање.  

Кл. 35:  велепродаја и малопродаја робе: намештај, мебл 

штоф, репроматеријал за тапацирање; продаја преко 

интернета робе: мебл штоф, репроматеријал за тапацирање.  
 

(111) 84060 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1520 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(300) 30 2022 003 356.5  22.02.2022.  DE. 

(732) Yunex GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 

 81739, München, DE 

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

11000, Београд 

(540) 

Alulight 

(511) Кл. 9:  електронски систем упозорења; електронске 

централе за сигнализирање; опрема за аларме и за 

сигнализирање; опрема за пренос и приказ сигнала; 

предајници сигнала; опрема за даљинску контролу 

сигнала; опрема за електронску контролу саобраћаја; 

семафори [системи светлосних сигнала]; опрема за 

електричну и електронску контролу саобраћаја; апарати за 

контролу саобраћаја; инструменти за праћење саобраћаја; 

програми за обраду података за предајнике сигнала.  
 

(111) 84061 (181) 31.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1585 (220) 31.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Зоран Вукадиновић, Проте Матеје 60,  

11000, Београд, RS 

(740) Љиљана Б. Лазовић, адвокат, Булевар Зорана 

Ђинђића 44а, 11173, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.16; 03.09.24; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06 

(591) тиркизно зелена-#2D707D, бела, златна  

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 84062 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1727 (220) 22.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA CORAL PINK 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 84063 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1728 (220) 22.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA TURQUOISE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 
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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) 84064 (181) 26.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1754 (220) 26.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) ACTIAL FARMACEUTICA SRL , 

 VIALE SHAKESPEARE 47, 00144 ROMA, IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететске супстанце 

прилагођене ветеринарској употреби; млечне 

формуле за бебе; дијететски додаци за људе које 

нису за медицинску употребу; дијететски додаци за 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба; зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; хербициди; фунгициди; ферменти за 

медицинску или ветеринарску употребу; млечни 

ферменти за фармацеутску употребу; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја узрокованих 

бактеријама; фармацеутски препарати за превенцију 

поремећаја узрокованих бактеријама; пробиотски 

препарати за медицинску употребу који помажу у 

одржавању природне равнотеже флоре у 

дигестивном систему; пробиотске бактеријске 

формулације за медицинску употребу; 

бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу; имунотерапеутски агенси за 

бактеријске инфекције; додаци исхрани; дијететски и 

нутритивни суплементи.  
 

(111) 84065 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1773 (220) 30.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Imiracle (HK) Limited, 19H MAXGRAND 

PLAZA NO.3 TAI YAU ST SAN PO KONG KLN, 

HONG KONG, HK 

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

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.06; 26.11.03; 

26.11.12; 27.05.01  

(511) Кл. 34:  дуван; цигарете које садрже замену 

дувана, које нису за медицинску употребу; 

електронске цигарете; течни раствори за електричне 

цигарете; цигарете са филтером; орални испаривачи 

за пушаче; упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; 

цигарете; ароме, изузев есенцијалних уља, за 

употребу у електронским цигаретама; патроне за 

електронске цигарете; уређаји за загревање дувана 

ради инхалације; луле за електронске цигарете; 

кутије за цигарете, табакере; цигаре; траве за 

пушење; електронске цигаре; торбице за електронске 

цигарете; заменски резервни делови и структурни 

делови за електронске цигарете; распршивачи за 

електронске цигарете.  
 

(111) 84066 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1774 (220) 30.09.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE 

CO., LTD., NO.36, LONGYING ROAD, PANYU 

DISTRICT, GUANGZHOU, CN 
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(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 24.15.21; 26.03.23; 26.04.04; 26.04.24; 

26.07.15; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела  

(511) Кл. 7:  машине за индустрију батерија; машине 

за пресовање батеријских језгара; карбуратори; 

радијатори [хладњаци] за аутомобилске моторе; 

стартери за моторе и машине; клипови [делови 

машина и мотора]; амортизери за машине; лежајеви 

за возила; ублаживачи удара [делови машина]; 

инсталације за прање возила.  

Кл. 9:  софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или који се могу преузимати; 

биометријске личне карте; упозоравајући троуглови за 

возила; апарати за сателитску навигацију; антене; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

навигациони инструменти; ауто-радио; уређаји за 

глобално позиционирајући систем [гпс]; кутије за 

звучнике; црне кутије [за снимање података]; видео 

рекордери; апарати за проверу брзине возила; мерачи 

километраже за возила; симулатори управљања и 

контроле возила; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; материјали за електричне 

водове [жице, каблови]; апарати за гашење ватре; 

станице за пуњење електричних возила; батерије, 

електричне, за возила; батерије, електричне.  

Кл. 12:  возила са даљинским управљачем, која нису 

играчке; возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; кола; каросерије аутомобила; 

ублаживачи удара за аутомобиле; кочионе плочице 

за аутомобиле; аутомобилске гуме; електрична 

возила; аутомобили без возача [аутономни 

аутомобили]; камп возила; самовозећа возила; 

шасије за аутомобиле; кутије мењача за копнена 

возила; квачила за сувоземна возила; мотори за 

мотоцикле; мотори за управљање сувоземним 

возилима; млазни мотори за сувоземна возила; 

поклопци мотора возила; волани за возила; затварачи 

за резервоаре горива на возилима; мотоцикли; 

браници за аутомобиле; ваздушни јастуци 

[сигурносни делови за аутомобиле]; шкољке за 

возила; мотори за сувоземна возила; бицикли; 

самобалансирајући скутери са управљачем; гуме за 

точкове возила; возила за кретање по ваздуху; возила 

за кретање по води; наслон за главу за седишта у 

возилима; сигурносна седишта за децу, за возила; 

тапацирунзи за возила; ветробранска стакла.  

Кл. 35:  презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; оглашавање; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

телемаркетинга; маркетинг; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; услуге 

продаје путем лицитације; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; тражење 

спонзорства; промоција продаје за друге; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и услуга 

за друге пословне субјекте].  

Кл. 37:  обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; одржавање возила; прање 

возила; услуге сервисних станица за возила 

[бензинских пумпи]; подмазивање возила; пуњење 

батерија за возила; одржавање и поправка моторних 

возила; пуњење електричних возила; одржавање и 

поправка авиона; услуге поправке возила у квару; 

заштита од корозије; протектирање гума; 

балансирање гума; вулканизација гума [поправка]; 

уградња и поправка противпровалних аларма.  
 

(111) 84067 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1512 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

спортске и културне активности.  
 

(111) 84068 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1514 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84069 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1513 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84070 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1506 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 27.01.13; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84071 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1517 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01 

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84072 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1518 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
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(111) 84073 (181) 19.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1516 (220) 19.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84074 (181) 28.03.2032. 

(210) Ж- 2022-575 (220) 28.03.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) "Dijamant" DOO za proizvodnju ulja, masti i 

margarina Zrenjanin, Темишварски друм 14,  

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 08.05.25; 11.03.11; 19.03.05; 25.01.05; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24  

(591) црвена (магента), жута( јелоу), црна (блек), 

светло жута(пантоне 109), тамно жута(пантоне 116), 

тамно плава(рефлекс блу), бела(вајт), зелена.   

(511) Кл. 30:  додаци јелима, зачини, сосови и други 

додаци јелу.  
 

(111) 84075 (181) 25.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1558 (220) 25.08.2022. 

 (151) 08.02.2023. 

(732) Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd., 

1/F & 2/F, Bldg.A4-101, Yulv industrial area, Gongming 

Property Development Corporation, Yulv Community, 

Yutang St., Guangming Dist., Shenzhen City, CN 

(740) Цвјетићанин Ненад, Јурија Гагарина 127/91, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  луле; усници за муштикле; цигарете 

које садрже замену дувана, које нису за медицинску 

употребу; ароме, изузев есенцијалних уља, за 

употребу у електронским цигаретама; електронске 

цигарете; течни раствори за електричне цигарете; 

орални вапоризатори за пушаче.  
 

(111) 84076 (181) 13.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1680 (220) 13.09.2022. 

 (151) 09.02.2023. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 01.15.17; 15.01.13; 24.13.25; 

24.17.03; 26.03.23; 26.11.06; 26.11.13; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) светло сива, тамно сива, црна  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
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(111) 84077 (181) 19.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1434 (220) 19.08.2021. 

 (151) 09.02.2023. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

O LA LA 

(511) Кл. 30:  масни бисквит са какао преливом и 

млечним пуњењем; масни бисквит са какао преливом 

и какао пуњењем; пуњени преливени масни бисквит; 

бисквит.  
 

(111) 84078 (181) 13.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1678 (220) 13.09.2022. 

 (151) 10.02.2023. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 15.01.13; 21.01.17; 26.03.23; 

26.04.09; 26.11.03; 26.11.06; 29.01.01  

(591) црвена, бордо  

(511) Кл. 34:  замене за дуван (које нису за употребу 

у медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 84079 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1455 (220) 11.08.2022. 

 (151) 10.02.2023. 

(732) LOTUS BAKERIES N.V., Gentstraat 1, 9971 

Lembeke, BE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

(540) 

 

(531) 08.01.09; 08.01.11; 29.01.15  

(554) Тродимензионални знак  

(591) беж, окер, златна, сива, браон, бела.  

(511) Кл. 30:  кекс; колачи; слаткиши; фондани 

(слаткиши); колачићи од ђумбира; пецива 

(индустријска); спекулас (карамелизовани кекс); 

намази на бази кекса, спекуласа (карамелизованог 

кекса), кафе и/или чоколаде; вафел производи; 

сладолед; јестиви лед; чоколада; чоколадни 

производи.  
 

(111) 84080 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1453 (220) 11.08.2022. 

 (151) 10.02.2023. 

(732) “HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP 

MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA”, 

Пожешка 31, 11000, Београд, RS 

(740) адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.05.01; 14.05.14; 25.01.01; 25.01.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, златна.  

(511) Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; 

аперитиви; дестилована пића; јабуковача; вино; 

ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; 

бренди; крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.  

Кл. 43:  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге 

барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/2 

Intellectual Property Gazette  2023/2 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

165 

алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и 

других алкохолних пића на велико; производња 

вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.  

Кл. 44:  услуге виноградарства; консултантске услуге 

у области виноградарства; консултантске услуге у 

области виноградарства.  
 

(111) 84081 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1454 (220) 11.08.2022. 

 (151) 10.02.2023. 

(732) “HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP 

MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA”, 

Пожешка 31, 11000, Београд, RS 

(740) Драган Милић, адвокат , Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.05.01; 14.05.14; 25.01.01; 25.01.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, златна.  

(511) Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; 

аперитиви; дестилована пића; јабуковача; вино; 

ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; 

бренди; крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.  

Кл. 43:  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге 

барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других 

алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и 

других алкохолних пића на велико; производња 

вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.  

Кл. 44:  услуге виноградарства; консултантске услуге 

у области виноградарства; узгајање биљака.  
 

(111) 84082 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1782 (220) 30.09.2022. 

 (151) 13.02.2023. 

(732) TECNIFAR – INDÚSTRIA TÉCNICA 

FARMACÊUTICA, S. A., Rua José da Costa Pedreira, 

Nº 11 B, Torre Sul, 1750-130 Lisboa, PT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

 

(540) 

DIPLEKSIL 

(511) 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; дијететски додаци за људе и 

животиње.  
 

(111) 84083 (181) 06.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1626 (220) 06.09.2022. 

 (151) 13.02.2023. 

(732) Бојан Грујић, Луке Војводића 18е,  

11090, Београд-Раковица, RS 

(740) Весна Лончар, адвокат, Вишеградска 1а 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) розе, црна  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика, тоалетни 

препарати, парфимеријски производи,етарска уља. 

Кл. 5:  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе.  

Кл. 28:  гимнастичке и спортске артикле, спортску 

опрему, опрему за различите спортове.  

Кл. 32:  освежавајућа безалкохолна пића, воћне 

напитке воћне сокове, енергетска пића, напитке за 

спортисте обогаћене протеинима.  

Кл. 41:  спортски и фитнес тренинг, организовање 

спортских догађаја, вођење часова фитнеса, 

рекреације, обука (тренирање) фитнес клуба.  

Кл. 44:  хигијенске заштита, нега лепоте за људе, 

козметички третмани, соларијум, терапеутске услуге.   
 

(111) 84084 (181) 04.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1896 (220) 04.11.2021. 

 (151) 13.02.2023. 

(732) Rain International LLC, 1365 West Business 

Park Drive, Suite 100, Orem, Utah  84058, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  дијететски и хранљиви додаци; 

протеини у праху као додаци исхрани; нутрицеутици 

као додаци исхрани; мешавине дијететских додатака 

за пића у праху са укусом воћа; мешавине 

хранљивих додатака за енергетска пића у праху; 

мешавине хранљивих додатака за пића у праху; пића 

као додаци исхрани; додаци исхрани у праху.  
 

(111) 84085 (181) 08.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1642 (220) 08.09.2022. 

 (151) 13.02.2023. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD ,  

Булевар ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела.  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

производи за негу коже; производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

креме за хидратацију; козметички препарати за кожу 

који се користе у вези са и после третмана трајне 

шминке; козметички сетови; козметичке боје; 

препарати и лосиони за фарбање, бојење, 

нијансирање и избељивање обрва; козметика за 

наношење и одржавање индивидуалних продужетака 

обрва; лепак за причвршћивање индивидуалних 

продужетака обрва; козметички пигменти; 

производи за чишћење обрва; козметички препарати 

за употребу на обрвама; козметички производи за 

обрве; немедицински козметички препарати; 

козметичке креме, гелови и лосиони; лажне обрве; 

шампони и стајлинг китови који сви имају ефекат 

бојења; козметика за обрве; регенератори за обрве; 

креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; креме као 

одстрањивачи обрва; гелови као одстрањивачи 

обрва; декоративне налепнице за козметичке сврхе; 

препарати за уклањање боја; пудер за шминкање; 

производи за шминкање; козметичке оловке; оловке 

за обрве; ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер; 

козметичке маске; маске за обрве; уља за обрве; 

пудери и пилинг за обрве; немедицински 

неутрализујући серум за обрве; немедицински гелови 

за масажу; силиконски штитници за очи за 

козметичке сврхе; марамице натопљене са 

козметичким лосионом; марамице натопљене са 

препаратима за уклањање шминке; памучна вуна за 

козметичке сврхе; козметичке траке; немедицински 

анти бактеријски козметички јастучићи; 

немедицинске креме за кожу, за употребу са 

тетоважама; немедицинске креме за кожу, за 

употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати 

за брушење; козметички препарати за оштрење.  

Кл. 35:  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 

анализа података добијених истраживањем тржишта; 

анализа пословног профита; анализе цена и 

трошкова; анализирање и истраживање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

вођење медицинске документације и историје 

болести пацијента; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама за друге преко интернета; дељење реклама 

за друге путем мреже за електронску комуникацију; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање; дизајнирање маркетиншких логоа; 

дизајнирање маркетиншких флајера; дизајнирање 

маркетиншких брошура; дизајнирање рекламног 

материјала; директан маркетинг; дистрибуција 

летака у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката; 

дистрибуција узорака; дистрибуција узорака за 

рекламне потребе; економске прогнозе; електронска 

издања штампаног материјала у рекламне сврхе; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласног простора на интернет страницама; 

изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање 

промотивних и рекламних материјала за 

презентације; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на пословно 

управљање и пословну администрацију која се пружа 

електронским путем или преко интернета; 
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информативне услуге у вези са запошљавањем и 

приликама у каријери; испитивање брендова; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта из области 

козметике, парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживања у вези са потрошаким 

навикама; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на пословно 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на распоређивање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на регрутовање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на систематизацију особља, запошљавање и 

управљање; консултантске и саветодавне услуге на 

пољу пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора у периодичним 

часописима, новинама и магазинима; обрада 

електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање 

података; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; оглашавање плаћањем по 

клику; оглашавање путем банера; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

интернет странице; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организација рекламних догађаја; 

организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби 

за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење сајамских изложби; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање шеми за лојалност и награђивање; 

организовање шема за награду лојалности 

потрошача; оријентација бренда; писање радних 

биографија за друге; писање текстова за рекламне 

намене; позиционирање бренда; планирање 

пословних састанака; пословна истраживања; 

пословне процене; пословни савети и информације; 

постављање реклама за друге; праћење обима 

продаје за друге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација предузећа и њихових 

производа и услуга на интернету; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; производња рекламних филмова; промоција 

продаје за друге; промоција посебних догађаја; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

помоћи из области комерцијализације производа у 

оквиру уговора о франшизи; саветодавне услуге у 

пословном управљању које се односе на франшизе; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; рекламирање преко плаката; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламне услуге које се пружају 

преко интернета; студије економске изводљивости; 

тражење спонзорства; управљање брендом; управљање 

односима с купцима; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмом награђивања лојалности; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге агенције за регрутовање 

манекена; услуге велепродаје везане за апарате из 

области медицине; услуге велепродаје везане за 

дијететске препарате; услуге велепродаје везане за 

додатке исхрани; услуге велепродаје везане за 

медицинске инструменте; услуге велепродаје везане за 

прибором за улепшавање људи; услуге велепродаје 

везане за производе који се користе у образовне сврхе; 

услуге велепродаје везане за софтвер; услуге 

велепродаје везане за средства за личну хигијену; 

услуге велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге 

велепродаје дијететских препарата; услуге велепродаје 

одеће; услуге велепродаје обуће; услуге давања 

пословних савета који се односе на оснивање и рад 

франшиза; услуге заказивања састанака и 

канцеларијске услуге; услуге малопродаје везане за 

дијететске препарате; услуге малопродаје везане за 

додатке исхрани; услуге малопродаје везане за 

електронска издања која се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за медицинске 

уређаје; услуге малопродаје везане за прибор за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје везане за 

уређаје за тамњење коже; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику, тоалетне потрепштине, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје 

за обућу; услуге малопродаје и велепродаје за одећу; 

услуге малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и медицинског 

материјала; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметичке производе; услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште; услуге 

малопродаје и велепродаје за ручне алате; услуге 

малопродаје и велепродаје за медицинске апарате; 

услуге малопродаје и велепродаје за лекове; услуге 

малопродаје које се пружају онлајн; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге наручивања преко 

интернета; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

козметичких препарата; услуге онлајн малопродаје и 
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велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје и велепродаје медицинских уређаја; 

услуге онлајн малопродаје и велепродаје медицинских 

инструмената; услуге продаје гардеробе преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке, 

гардеробе и акцесоара преко интернет продавница; 

услуге продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; фактурисање.  

Кл. 41:  организовање такмичења у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

вођење такмичења на интернету; организовање и 

вођење такмичења у лепоти; вођење такмичења на 

интернету; организовање игара и такмичења; 

организовање такмичења и свечаности доделе 

награда; организовање и вођење колоквијума, 

конгреса, конференција, изложби, семинара и 

симпозијума за културне и едукативне сврхе, наиме 

у области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење обука и радионица за 

примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи путем обука путем 

демонстрације за примену козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке; едукација и тренинзи за 

мезотерапију; едукација и тренинзи за 

микронидлинг; едукација и тренинзи за 

микробладинг; публикација књига и текстова, осим 

рекламних текстова; публикација едукативног 

материјала за обуку у области примене козметике, 

трајне шминке, микронидлинг и микробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација 

у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи путем 

обука путем демонстрације у области неге обрва; 

професионално усмеравање у области неге обрва; 

информисање, саветовање и консултације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине видео 

материјала који садржи информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; козметичке услуге наношење трајне шминке; 

услуге тетовирање; услуге микробладинга; услуге 

микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; услуге дизајнирања, стилизовања 

и технике обликовања обрва; центри за негу лепоте и 

негу здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области микронидлинг медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области микронидлинга; услуге које се 

односе на наношење трајне шминке и тетоважа; 

саветовање и информисање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са козметиком; консултације и 

саветовање у вези са негом обрва; услуге терапије 

лепоте; услуге боди арта; консултације, 

информисање и саветовање које се односе на све 

горе наведене услуге.  
 

(111) 84086 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1640 (220) 07.09.2022. 

 (151) 13.02.2023. 

(732) Collabwriting DOO, Витезова Карађорђеве 

звезде 50, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.12; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.22  

(591) црна #263238,жута #ФФФФЦ5  
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(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; стручне 

услуге о пословној ефикасности; истраживање 

тржишта; пословна истраживања; маркетиншка 

истраживања.  

Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [saas]; платформа као 

услуга [paas].  
 

(111) 84087 (181) 04.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1787 (220) 04.10.2022. 

 (151) 13.02.2023. 

(300) 086591  27.05.2022.  JM. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited,  

121 Winterstoke Road, Bristol, BS32LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.04; 24.17.25; 25.03.03; 26.11.01; 

26.11.12; 29.01.11  

(591) бакарна  

(511) Кл. 9:  пуњачи батерија за употребу с електронским 

цигаретама; пуњачи батерија за електронске уређаје који 

се користе за загревање дувана; усб пуњачи за 

електронске цигарете; усб пуњачи за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; ауто пуњачи за 

електронске цигарете; ауто пуњачи за уређаје који се 

користе за загревање дувана; електронски уређаји и 

апарати за пуњење и ношење електронских цигарета; 

електронски уређаји и апарати за пуњење и ношење 

уређаја који се користе за загревање дувана; преносиви 

пуњачи за преносиве вапоризаторе на батерије као што 

су електронске цигарете, бездимни испаривачи и уређаји 

који се користе за загревање дувана; фирмвер и софтвер 

за електронске цигарете, бездимне вапоризаторе и 

уређаје који се користе за загревање дувана.  

Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које нису 

за медицинске или лековите сврхе; шибице и артикли за 

пушаче; електричне и/или електронске цигарете; 

течности за електричне и/или електронске цигарете; 

пушачки артикли за електричне и/или електронске 

цигарете; футроле за ношење електричних и/или 

електронских цигарета; муштикле за електричне и/или 

електронске цигарете; уређаји за вапоризацију дувана, 

дуванских производа и замена за дуван; цигарете које 

садрже замене за дуван; електрични и електронски 

уређаји за загревање дуванских патрона, дуванских 

производа и замена за дуван; дуванске патроне, 

производи од дувана и замене за дуван намењене за 

загревање; делови и опрема за наведену робу.  
 

(111) 84088 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1418 (220) 08.08.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, наранџаста, плава, бела.  

(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 и папир, папирне картоне, новине, магазине, 

књиге, упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, билтене, 

проспекте, немагнетне претплатне карте, немагнетне 

кредитне картице, немагнетне картице лојалности 

(лоyалитy цард).  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и услуге 

продаје на мало и/или на велико у маркетима или другим 

самоуслужним продајним просторима или наручивањем 

из каталога путем поште или путем средстава 

телекомуникације или путем глобалних компјутерских 

мрежа, пружање помоћи у менаџменту и организацији 

пословања, укључујући саветовање и пружање 

информација у вези с тим, између осталог и за 

малопродајне фирме и робне куће, давање 

административних, комерцијалних и рекламних 

информација и саветовање у вези са менаџментом 
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пословања на мало, пружање помоћи и саветовање у 

менаџменту и организацији пословања, између осталог и у 

вези са велепродајом и малопродајом, укључујући 

наручивањем из каталога путем поште или путем 

телекомуникацијских медија или путем глобалне 

компјутерске мреже, услуге продајне промоције, посебно 

путем картица лојалности (лоyалитy цард) које 

омогућавају добијање поклона, ваучера и промотивних 

понуда, оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге организовање 

трговачких сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне 

потребе. оптимизација претраживача за промоцију 

продаје, услуге организовања такмичења у рекламне 

сврхе, организација промотивних операција за развијање 

лојалности купаца, промотивне кампање, презентација и 

демонстрација производа и услуга у промотивне или 

рекламне сврхе, дистрибуција рекламних порука на свим 

медијима, укључујући дигиталне медије, и рекламног 

материјала (летака, флајера, штампаних материјала, 

узорака), управљање рачунарским датотекама, 

административно управљање куповином производа на 

интернету, административно управљање акцијама за 

развијање лојалности купаца и системима бонуса.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања, укључујући и превоз 

камионом, испорука пошиљки, услуге ношења терета од 

стране носача, истовар терета, испорука робе, 

изнајмљивање складишта, шпедиција, посредовање у 

услугама шпедиције, посредовање у превозу робе, 

посредовање у транспорту, пружање информација о 

транспорту, достава робе наручене путем рачунара или 

поштом, изнајмљивање ормарића за одлагање ствари у 

продајним објектима, лоцирање и праћење људи и терета 

за потребе транспорта.  
 

(111) 84089 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1417 (220) 08.08.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, зелена, плава, бела.  

(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 и 

папир, папирне картоне, новине, магазине, књиге, 

упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, 

билтене, проспекте, немагнетне претплатне карте, 

немагнетне кредитне картице, немагнетне картице 

лојалности (лоyалитy цард).  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови, 

укључујући и услуге продаје на мало и/или на велико 

у маркетима или другим самоуслужним продајним 

просторима или наручивањем из каталога путем 

поште или путем средстава телекомуникације или 

путем глобалних компјутерских мрежа, пружање 

помоћи у менаџменту и организацији пословања, 

укључујући саветовање и пружање информација у 

вези с тим, између осталог и за малопродајне фирме 

и робне куће, давање административних, 

комерцијалних и рекламних информација и 

саветовање у вези са менаџментом пословања на 

мало, пружање помоћи и саветовање у менаџменту и 

организацији пословања, између осталог и у вези са 

велепродајом и малопродајом, укључујући 

наручивањем из каталога путем поште или путем 

телекомуникацијских медија или путем глобалне 

компјутерске мреже, услуге продајне промоције, 

посебно путем картица лојалности (лоyалитy цард) 

које омогућавају добијање поклона, ваучера и 

промотивних понуда, оглашавање директном 

поштом, електронском поштом, промотивне понуде 

(продајне промоције), организација пословних 

активности за промоцију лојалности купаца 

(рекламирање), сортирање разних производа за 

рачун трећих лица, услуге организовање трговачких 

сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне 

потребе. оптимизација претраживача за промоцију 

продаје, услуге организовања такмичења у рекламне 

сврхе, организација промотивних операција за 

развијање лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 
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рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 

административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања, 

укључујући и превоз камионом, испорука пошиљки, 

услуге ношења терета од стране носача, истовар 

терета, испорука робе, изнајмљивање складишта, 

шпедиција, посредовање у услугама шпедиције, 

посредовање у превозу робе, посредовање у 

транспорту, пружање информација о транспорту, 

достава робе наручене путем рачунара или поштом, 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари у 

продајним објектима, лоцирање и праћење људи и 

терета за потребе транспорта.  
 

(111) 84090 (181) 08.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1416 (220) 08.08.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, плава, зелена, бела.  

(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 и папир, папирне картоне, новине, магазине, 

књиге, упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, билтене, 

проспекте, немагнетне претплатне карте, немагнетне 

кредитне картице, немагнетне картице лојалности 

(лоyалитy цард).  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови, 

укључујући и услуге продаје на мало и/или на велико 

у маркетима или другим самоуслужним продајним 

просторима или наручивањем из каталога путем 

поште или путем средстава телекомуникације или 

путем глобалних компјутерских мрежа, пружање 

помоћи у менаџменту и организацији пословања, 

укључујући саветовање и пружање информација у 

вези с тим, између осталог и за малопродајне фирме 

и робне куће, давање административних, 

комерцијалних и рекламних информација и 

саветовање у вези са менаџментом пословања на 

мало, пружање помоћи и саветовање у менаџменту и 

организацији пословања, између осталог и у вези са 

велепродајом и малопродајом, укључујући 

наручивањем из каталога путем поште или путем 

телекомуникацијских медија или путем глобалне 

компјутерске мреже, услуге продајне промоције, 

посебно путем картица лојалности (loyality card) које 

омогућавају добијање поклона, ваучера и 

промотивних понуда, оглашавање директном 

поштом, електронском поштом, промотивне понуде 

(продајне промоције), организација пословних 

активности за промоцију лојалности купаца 

(рекламирање), сортирање разних производа за 

рачун трећих лица, услуге организовање трговачких 

сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне 

потребе. оптимизација претраживача за промоцију 

продаје, услуге организовања такмичења у рекламне 

сврхе, организација промотивних операција за 

развијање лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 

административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања, 

укључујући и превоз камионом, испорука пошиљки, 

услуге ношења терета од стране носача, истовар 

терета, испорука робе, изнајмљивање складишта, 

шпедиција, посредовање у услугама шпедиције, 

посредовање у превозу робе, посредовање у 

транспорту, пружање информација о транспорту, 

достава робе наручене путем рачунара или поштом, 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари у 

продајним објектима, лоцирање и праћење људи и 

терета за потребе транспорта.  
 

(111) 84091 (181) 06.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1801 (220) 06.10.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Сегедински 

пут бр. 80, 24000, Суботица, RS 
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(540) 

Gasillex 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 84092 (181) 05.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1407 (220) 05.08.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) Modern Care d.o.o., Абебе Бикиле 4a,  

11283, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.14; 26.01.01; 26.01.06; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08 

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; укључујући и 

сапун, козметичке препарате за купање, козметичке 

маске, лосионе за косу, козметику, козметичке креме, 

лосионе за козметичку употребу, шампоне, 

парфимерију, козметичке препарате за негу коже, 

козметику за децу, мицеларну воду, пасте за зубе.  

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; укључујући и препарате за 

купање за медицинске сврхе, завоје за превијање, 

мелеме за медицинску употребу, хемијско-

фармацеутске препарате, витаминске препарате, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

еликсире [фармацеутске препарате], фармацеутске 

препарате за негу коже, лекове за људску употребу. 

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 и постере, огласне паное од папира или 

картона, слике, штампани материјал, оловке, периодичне 

публикације, каталоге, штампане ствари, натписе од 

папира или картона, налепнице, транспаренте [банере] 

од папира.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

укључујући и услуге малопродаје и велепродаје 

фармацеутских производа, услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје фармацеутских 

производа, обавештења о пословима, рекламирање 

преко плаката, презентацију робе, непосредно 

оглашавање путем поште, истраживање тржишта, 

објављивање рекламних текстова, рекламирање, 

рекламирање преко телевизије, рекламирање преко 

радија, рекламирање преко интернета, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи.  
 

(111) 84093 (181) 05.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1408 (220) 05.08.2022. 

 (151) 14.02.2023. 

(732) Modern Care d.o.o., Абебе Бикиле 4a,  

11283, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 24.13.14; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04 

(591) бела, плава, наранџаста.  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; укључујући и 

сапун, козметичке препарате за купање, козметичке маске, 

лосионе за косу, козметику, козметичке креме, лосионе за 

козметичку употребу, шампоне, парфимерију, козметичке 

препарате за негу коже, козметику за децу, мицеларну 

воду, пасте за зубе. 

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; укључујући и препарате за 

купање за медицинске сврхе, завоје за превијање, 

мелеме за медицинску употребу, хемијско-

фармацеутске препарате, витаминске препарате, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

еликсире [фармацеутске препарате], фармацеутске 

препарате за негу коже, лекове за људску употребу.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16. 07. 2022. - 15.08.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 15573 чији је носилац Saint-

Gobain Abrasives, Inc., 1 New Bond Street, Worcester, 

Massachusetts, US, престао је да важи дана 

30.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26331 чији је носилац CRANE 

PROCESS FLOW TECHNOLOGIES LTD, GRANGE 

ROAD, CWMBRAN, MONMOUTHSHIRE, GB, 

престао је да важи дана 11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26332 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 11.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 26389 чији је носилац ConvaTec 

Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 11.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 26396 чији је носилац E.R. 

SQUIBB & SONS, L.L.C.  a Delaware Limited Liability 

Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540 , US, престао је да важи дана 

11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26418 чији је носилац 

FARMACEUTSKO HEMISKA KOZMATIČKA 

INDUSTRIJA ALKALOID AD SKOPJE C.O.,, 

BULEVAR ALEKSANDAR MAKEDONSKI BR. 12, 

SKOPJE,, MK, престао је да важи дана 11.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 26441 чији је носилац Mars 

Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Virginia, 

22101-3883, US, престао је да важи дана 11.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 26448 чији је носилац WEA 

INTERNATIONAL INC., 75 ROCKEFELLER PLAZA, 

NEW YORK, N.Y. 10019, US, престао је да важи дана 

11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26449 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26489 чији је носилац Intervet 

Inc., 2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26404 чији је носилац KRKA 

Tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Novo mesto, 

Šmarješka cesta 6, R. Slovenija, SI, престао је да важи 

дана 11.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39355 чији је носилац 

AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION 

LIMITED (SANITARIUM HEALTH FOOD COMPANY), 

148 FOX VALLEY ROAD, WAHROONGA, NEW 

SOUTH WALES 2076, AU, престао је да важи дана 

23.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39356 чији је носилац SIA, 115 

Avenue de Dreux, ZAC Sainte Apolline, 78370 Plaisir, 

FR, престао је да важи дана 25.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 38919 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA ALKALOID" A.D. SKOPJE C.O.,", 

BULEVAR ALEKSANDAR MAKEDONSKI BR. 12, 

SKOPJE, MK, престао је да важи дана 25.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39561 чији је носилац THE DOW 

CHEMICAL COMPANY, MIDLAND, MICHIGAN, 

US, престао је да важи дана 29.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39372 чији је носилац MARS INC., 6885 

ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22101-3883, US, 

престао је да важи дана 30.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39612 чији је носилац PHILIP 

MORRIS ČR a.s., VITEZNA 1, 284 03 KUTNA HORA, 

CZ, престао је да важи дана 13.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 44954 чији је носилац 

"Bosnalijek"d.d. Farmaceutska i hemijska industrija,, 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, престао је да важи 

дана 16.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48878 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 

1544 Ljubljana , SI, престао је да важи дана 

17.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48001 чији је носилац Koncern 

Swisslion Takovo d.o.o., Vaska Pope 4, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 20.07.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 48010 чији је носилац Flextronics 

Corporation, 847 Gibraltar Drive, Milpitas, California 

95035, US, престао је да важи дана 26.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48305 чији је носилац Flextronics 

Corporation, 847 Gibraltar Drive, Milpitas, California 95035, 

US, престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48253 чији је носилац F R A N C 

K d.d., Vodovodna 20, Zagreb, HR, престао је да важи 

дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48160 чији је носилац F R A N C 

K d.d., Vodovodna 20, Zagreb, Republika HRVATSKA, 

HR, престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48161 чији је носилац F R A N C K 

d.d., Vodovodna 20, ZAGREB, Republika HRVATSKA, 

HR, престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48068 чији је носилац Philip Morris 

Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH, 

престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48069 чији је носилац Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchatel, CH, престао је да важи дана 26.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 49034 чији је носилац RADOVIĆ 

SAVO, Krunska 24, Beograd, YU, престао је да важи 

дана 27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48169 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

ARANĐELOVAC, YU, престао је да важи дана 

31.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48170 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

ARANĐELOVAC, YU, престао је да важи дана 

31.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48182 чији је носилац Westfield 

Licensing Company, korporacija organizovana i 

postojeća po zakonima države Nevada, S.A.D., 148 

Augusta Street, City of Henderson, Nevada, US, престао 

је да важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45137 чији је носилац МONUS 

d.o.o. , Aleksandra Dubčeka 14, Zemun, RS, престао је 

да важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45042 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija "ZDRAVLJE" 

Akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, 

YU, престао је да важи дана 03.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48184 чији је носилац Akzo Nobel 

Coatings International B.V., Velperweg 76, 6824 BM 

Arnhem, NL, престао је да важи дана 06.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48260 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH, престао је 

да важи дана 08.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48197 чији је носилац Atlantic Štark 

доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48196 чији је носилац Atlantic 

Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 09.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48195 чији је носилац Atlantic 

Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 09.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48193 чији је носилац Atlantic Štark 

доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48192 чији је носилац Atlantic Štark 

доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48051 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 10.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48059 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 10.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48054 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 10.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48052 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 10.08.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 48302 чији је носилац 

BELOSAVAC 2001 d.o.o., TC.SIGMA" lok. 19 11420 

Smederevska Palanka", YU, престао је да важи дана 

14.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65540 чији је носилац Milija 

Pejović, Dositejeva 7/8, 11080 Zemun, RS, престао је 

да важи дана 17.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65109 чији је носилац Societa Italo 

Britannica L. Manetti- H. Roberts & C. p. A., Via 

Pellicceria, 8, Firenze, IT, престао је да важи дана 

17.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65086 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit, 

Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана 

18.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65087 чији је носилац DESIGNIS 

D.O.O., Beograd, Bulevar oslobođenja 61, RS, престао 

је да важи дана 18.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65088 чији је носилац GOJO 

Industries, Inc., (Ohio corporation), One GOJO Plaza, 

Suite 500, Akron, Ohio 44311, US, престао је да важи 

дана 19.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65194 чији је носилац 

R.B.GLOBAL D.O.O., Dimitrija Tucovića 40, 31000 

Užice, RS, престао је да важи дана 20.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65382 чији је носилац Appricot 

d.o.o., Bulevar Arsenija Čarnojevića 68/9, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 20.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65462 чији је носилац BAHUS 

DOO PARAĆIN, Striža, Striško naselje bb, Paraćin, RS, 

престао је да важи дана 20.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65533 чији је носилац SMART 

DOO ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU 

NOVI SAD, Trg mladenaca 5, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 20.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65558 чији је носилац SHANTHA 

BIOTECHNICS LIMITED, 3rd & 4th Floor, Vasantha 

Chambers, Fateh Maidan Road, Basheerbagh, 

Hyderabad, 500 004 Andhra Pradesh, IN, престао је да 

важи дана 21.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65619 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 21.07.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65539 чији је носилац "LURDY" 

D.O.O., Matije Korvina 17, Subotica, RS, престао је да 

важи дана 24.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66014 чији је носилац MLADEKS 

MEŠOVITO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I 

SPOLJNU TRGOVINU, DOO BEOGRAD, Bul. 

Arsenija Čarnojevića 54/19, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65113 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 26.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65325 чији је носилац 

Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, Михајла Пупина 2, Београд, RS, 

престао је да важи дана 27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65286 чији је носилац 

COSMOCEL, S.A., Via Matamoros, 1501- San Nicolás 

de los Garza, 66480 Nuevo León, MX, престао је да 

важи дана 27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65154 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I 

MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, 

Beograd-Palilula, RS, престао је да важи дана 

27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65153 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I 

MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, 

Beograd-Palilula, RS, престао је да важи дана 

27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65152 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I 

MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, 

Beograd-Palilula, RS, престао је да важи дана 

27.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64588 чији је носилац NOBEL 

ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Inkilap mah., Akcakoca sok., No:10, Umraniye 34768, 

Istanbul, TR, престао је да важи дана 28.07.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65116 чији је носилац Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 28.07.2022. 

године. 
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Жиг рег. бр. 65114 чији је носилац THE 

GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US, престао је да важи 

дана 31.07.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65432 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "JAFFA" Fabrika biskvita 

Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka RS, RS, 

престао је да важи дана 01.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65433 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "JAFFA" Fabrika biskvita 

Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka , RS, 

престао је да важи дана 01.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65359 чији је носилац Sealed Air 

Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, Elmwood 

Park, NJ 07407, US, престао је да важи дана 

01.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65521 чији је носилац ДРУШТВО 

ФИЗИОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ, Николаја Гогоља 44, 

11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

01.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65543 чији је носилац Привредно 

друштво за пословне услуге "Mercator-S" д.o.o. Нови 

Сад, Темерински пут 50, 21000 Нови Сад, RS, 

престао је да важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66438 чији је носилац Привредно 

друштво за пословне услуге "Mercator-S" д.o.o. Нови 

Сад, Темерински пут 50, 21000 Нови Сад, RS, 

престао је да важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65378 чији је носилац Привредно 

друштво за пословне услуге "Mercator-S" д.o.o. Нови 

Сад, Темерински пут 50, 21000 Нови Сад, RS, 

престао је да важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65292 чији је носилац Arysta 

LifeScience North America, LLC, 15401 Weston 

Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, US, престао је да 

важи дана 02.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65379 чији је носилац Santen 

Pharmaceutical CO., Ltd., 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku , 

Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP, престао је да важи 

дана 03.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65295 чији је носилац Shanghai 

Feixun Communication Co., Ltd., Building 20, 90, HQ 

Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang 

District, Shanghai, CN, престао је да важи дана 

04.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65582 чији је носилац Shanghai 

Feixun Communication Co., Ltd., Building 20, 90, HQ 

Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang 

District, Shanghai, CN, престао је да важи дана 

04.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65642 чији је носилац Dr. Oetker 

d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS, 

престао је да важи дана 04.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64705 чији је носилац Delhaize 

Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 07.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65518 чији је носилац 

КОЗМОДЕТ, удружење произвођача и увозника 

детергената и козметике Србије, Стевана Марковића 

8/III, 11080 Београд, RS, престао је да важи дана 

07.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65297 чији је носилац H&M 

Hennes & Mauritz AB, , SE-106 38 Stockholm, SE, 

престао је да важи дана 07.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65646 чији је носилац EYGN 

Limited, One Montague Place East Bay Street, Nassau, 

BS, престао је да важи дана 07.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 67409 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o, Autoput 22, Beograd, Zemun, RS, 

престао је да важи дана 09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65298 чији је носилац National 

Geographic Society (District of Columbia corporation), 

1145 17th Street, N.W. Washington, D.C. 20036, US, 

престао је да важи дана 09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64706 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А, 11080 

Београд, RS, престао је да важи дана 09.08.2032. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65275 чији је носилац 

"BULSATCOM" АД, Магнуарска школа, но15, ет.3, 

Обштина Столичја, раион р-н Младост, Софија 1000, 

област Софија, BG, престао је да важи дана 

09.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65554 чији је носилац "Fruvita" 

doo Beograd, Preduzeće za proizvodnju i trgovinu, Трг 

Николе Пашића 5, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 11.08.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.01.2023. - 15.02.2023. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 12925 

промењена је у Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 14467 

промењена је у Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15855 

промењена је у WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 

West Blackhawk Street , Chicago, Illinois 60642 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39915 

промењена је у THE QUAKER OATS COMPANY, 

433 West Van Buren Street, Suite 350N, Chicago, 

Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48120 

промењена је у Kraft Foods Sverige Intellectual 

Property AB , 194 86 Upplands Väsby, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48165 

промењена је у Advanz Pharma Switzerland Sàrl, c/o 

TMF Services SA, Rue de Jargonnant 2, 1207 Genève, 

CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48568 

промењена је у Teva Branded Pharmaceutical Products 

R&D, Inc., 145 Brandywine Parkway, West Chester, 

Pennsylvania 19380 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48659 

промењена је у Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48721 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024 , 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48722 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48735 

промењена је у Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 

88340 Grude, BA; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48887 

промењена је у Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49595 

промењена је у Kraft Foods Sverige Intellectual 

Property AB , 194 86 Upplands Väsby, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54943 

промењена је у Agrija r.s.l. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Sremska Mitrovica, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65886 

промењена је у AGRIJA R.S.L. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65888 

промењена је у AGRIJA R.S.L. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66944 

промењена је у VLADAN TODOROVIĆ PR 

TRGOVINSKA RADNJA FAME, Tunelska 3-5, 11090 

Beograd, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72490 

промењена је у Вања Ћосовић, Марије Бурсаћ 44 

Г/18, 11080 Београд-Земун , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73201 

промењена је у AGRIJA R.S.L. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75410 

промењена је у Asahi International Ltd., Griffin 

Brewery, Chiswick Lane South, London, England, W4 

2QB, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75412 

промењена је у Asahi International Ltd., Griffin Brewery, 

Chiswick Lane South, London, England, W4 2QB, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75456 

промењена је у Asahi International Ltd., Griffin Brewery, 

Chiswick Lane South, London, England, W4 2QB, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75523 

промењена је у Asahi International Ltd., Griffin 

Brewery, Chiswick Lane South, London, England, W4 

2QB, UK; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 75807 

промењена је у AGRIJA RSL doo, Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75808 

промењена је у AGRIJA RSL doo, Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75809 

промењена је у AGRIJA R.S.L. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75969 

промењена је у AGRIJA R.S.L. d.o.o., Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75999 

промењена је у AGRIJA RSL doo, Светозара 

Милетића 22, 22000 Сремска Митровица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76060 

промењена је у Asahi International Ltd., Griffin 

Brewery, Chiswick Lane South, London, England, W4 

2QB, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78364 

промењена је у Smartview d.o.o., Кружна 2/3, 11010 

Београд - Вождовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79049 

промењена је у Kraft Foods Sverige Intellectual 

Property AB , 194 86 Upplands Väsby, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79803 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79804 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80449 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80706 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81382 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81510 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81673 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82188 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022,  ,  , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82189 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82243 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82244 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82405 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82983 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 82984 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 83026 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 83634 

промењена је у Off-White LLC, 1 E. 57th St., New 

York, NY 10022, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 83799 

промењена је у Дестилерија Салаш Наш д.о.о., 

Фодорова дуж 15, 24410, Кањижа, Хоргош , RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 46821 извршен је пренос на Intervet 

international B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN 

Boxmeer, NL; 

 

За жиг бр. 50490 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 
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За жиг бр. 50491 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50492 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50493 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50494 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50495 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50496 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50497 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50498 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 51083 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72329 извршен је пренос на 7-

Eleven International, LLC, 3200 Hackberry Road, 

Irving, TX 75063, US; 

 

За жиг бр. 72634 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72824 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72840 извршен је пренос на 

ŽITOBALKAN DOO, Булевар Михајла Пупина 10д, 

11070 Београд-Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75410 извршен је пренос на Asahi 

Europe & International Ltd, Asahi House, 88-100 

Chertsey Road, Woking, England, GU21 5BJ, UK; 

 

За жиг бр. 75412 извршен је пренос на Asahi 

Europe & International Ltd, Asahi House, 88-100 

Chertsey Road, Woking, England, GU21 5BJ, UK; 

 

За жиг бр. 75456 извршен је пренос на Asahi 

Europe & International Ltd, Asahi House, 88-100 

Chertsey Road, Woking, England, GU21 5BJ, UK; 

 

За жиг бр. 75523 извршен је пренос на Asahi 

Europe & International Ltd, Asahi House, 88-100 

Chertsey Road, Woking, England, GU21 5BJ, UK; 

 

За жиг бр. 76060 извршен је пренос на Asahi 

Europe & International Ltd, Asahi House, 88-100 

Chertsey Road, Woking, England, GU21 5BJ, UK; 

 

За жиг бр. 77937 извршен је пренос на 

Александар Суша , Водоводска 158, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 79712 извршен је пренос на GUMA 

AG, Grabenstrasse 2, CH-8865 Bilten, CH; 

 

За жиг бр. 81526 извршен је пренос на O 

Digital društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, 

Церска 8, 89101 Требиње, BA; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  01/2023 - 04/2023 (19.01.2023. – 09.02.2023.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1708208 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  09 

 

(111) 1708220 

(151) 22.11.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostju "KDV 

Voronezh" 

(511)  30 

 

(111) 1708232 

(151) 23.11.2022 

(540) 

Huawei Vivision 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  42 

(111) 1708270 

(151) 06.05.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  22  

23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  38  39  

40  41  42  43  44 

 

(111) 1708284 

(151) 05.03.2022 

(540) 

SAFELY TO 

YOUR 

DESTINATION 

(732) AŽD Praha s.r.o. 

(511)  09  16  35  38  41  42 

 

(111) 1708288 

(151) 09.06.2022 

(540) 

 

(732) Lagerstedt & Krantz 

AB 

(511)  06  07  08  09  11  17  

19  20  35 

 

(111) 1708294 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  09  35  38  41  45 

 

(111) 1708308 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) EUROTEX EOOD 

(511)  17  19  21  22  23  24  

25  35  37  39  40  42 

 

(111) 1708314 

(151) 16.08.2022 

(540) 

REALITY ONE 

(732) Immersive Health 

Solutions LLC 

(511)  09  10  42  44 

 

(111) 1708338 

(151) 07.10.2022 

(540) 

 

(732) The View B.V. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1708344 

(151) 02.11.2022 

(540) 

KİSBU 

(732) BASAL TEKNİK 

TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05  16  17  18  19  

20  22  23  24  27  35  36  

40  42 

 

(111) 1708362 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) Allegrini S.p.A. 

(511)  03 

 

(111) 1708377 

(151) 16.11.2022 
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(540) 

 

(732) Knorr-Bremse 

Aktiengesellschaft 

(511)  07  09  12  37 

 

(111) 1708387 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1708406 

(151) 14.12.2022 

(540) 

PHOTONIC 

ENGINE 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1708415 

(151) 20.12.2022 

(540) 

CLOUDKIT 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1708461 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) VISMEDERI 

HOLDING S.R.L. 

UNIPERSONALE 

(511)  42  44 

(111) 1708499 

(151) 25.07.2022 

(540) 

DELIO 

(732) Lite e-Commerce Sp. 

z o.o. 

(511)  09  35  36  39  42  43  

45 

 

(111) 1708509 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) ASLAN 

ELEKTRONİK 

DAYANIKLI  TÜKETİM 

MALLARI VE İNŞAAT  

SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  30  43 

 

(111) 1708510 

(151) 11.11.2022 

(540) 

 

(732) CANDIANI S.P.A. 

(511)  24  25 

 

(111) 1708512 

(151) 11.11.2022 

(540) 

 

(732) CANDIANI S.P.A. 

(511)  25 

 

(111) 1708536 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) Backshop Tiefkühl 

GmbH 

(511)  30  35 

 

(111) 1708537 

(151) 08.08.2022 

(540) 

 

(732) Backshop Tiefkühl 

GmbH 

(511)  30  35 

 

(111) 1708558 

(151) 20.09.2022 

(540) 

 

(732) ARCESE 

TRASPORTI S.P.A. 

(511)  35  36  39 

 

(111) 1708561 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) İPEK AY DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ<SEPAR and 

ÜCCACİYE İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  21 

(111) 1708568 

(151) 25.08.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai FairieMor 

Food Corp., Ltd. 

(511)  29  30 

 

(111) 1708582 

(151) 27.09.2022 

(540) 

 

(732) BEIJING 

GUOZHIHE 

INNOVATION AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY ACADEMY 

(511)  09  16  35  41  42 

 

(111) 1708591 

(151) 28.10.2022 

(540) 

SpaceRoof 

(732) smart Automobile 

Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1708622 

(151) 01.09.2022 

(540) 

Torraccia del 

Piantavigna 

(732) TORRACCIA DEL 

PIANTAVIGNA S.R.L. 

(511)  33 

 

(111) 1708628 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

 

(111) 1708629 

(151) 16.11.2022 
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(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  42 

 

(111) 1708630 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

 

(111) 1708631 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

 

(111) 1708646 

(151) 17.08.2022 

(540) 

 

(732) Beijing Hotgen 

Biotech Co., Ltd. 

(511)  10 

 

(111) 1708654 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) MOON POWER 

GmbH 

(511)  09  12  16  35  37  39  42 

 

(111) 1708659 

(151) 04.10.2022 

(540) 

 

(732) ALTONA 

COSMETICS 

TECHNOLOGY SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1708660 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  39  41 

 

(111) 1708695 

(151) 23.11.2022 

(540) 

SKYMOTION 

(732) OMV Downstream 

GmbH 

(511)  01  04 

 

(111) 1708748 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) BEIJING YING 

TIAN KE DI 

INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 

AGENCY CO., LTD. 

(511)  45 

 

(111) 1708749 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Maxco 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1708781 

(151) 03.08.2022 

(540) 

CO2DECAT 

(732) Carbon Innovations 

GmbH 

(511)  07  11  40  42 

 

(111) 1708784 

(151) 10.08.2022 

(540) 

Dr. DEVIL 

TURBULENCE 

(732) TOMIL s.r.o. 

(511)  03  05  16  35  38 

 

(111) 1708789 

(151) 13.10.2022 

(540) 

CORDEEL 

(732) CORDEEL ZETEL 

TEMSE,  naamloze 

vennootschap 

(511)  19  37  42 

 

(111) 1708794 

(151) 11.11.2022 

(540) 

 

(732) GRUPPO 

CORDENONS S.p.A. 

(511)  16 

 

(111) 1708805 

(151) 13.12.2022 

(540) 

NELSON 

(732) Nelson Alfonso Egüed 

(511)  34 

 

(111) 1708823 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) OCEOS 

(511)  01  12  39 

(111) 1708835 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  36 

 

(111) 1708882 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) FARMA-TEK İLAÇ 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1708889 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) MILSING d.o.o. 

(511)  05 

 

(111) 1708890 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) MILSING d.o.o. 

(511)  05 

 

(111) 1708910 

(151) 12.12.2022 
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(540) 

URSA 

MINERALWOOL 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

 

(111) 1708960 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Salzgitter 

Aktiengesellschaft 

(511)  06  07  40  42 

 

(111) 1709008 

(151) 12.11.2022 

(540) 

 

(732) FOXESS Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1709049 

(151) 19.12.2022 

(540) 

MUSWAY 

(732) Anke Dammert 

(511)  09 

 

(111) 1709062 

(151) 04.10.2022 

(540) 

Louis La Foret 

(732) ALTONA 

COSMETICS 

TECHNOLOGY  SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

(111) 1709070 

(151) 18.10.2022 

(540) 

MAGIC BAY 

(732) Lenovo (Singapore) 

Pte. Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1709093 

(151) 15.06.2022 

(540) 

METAHYPE 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  09  35  38  41  45 

 

(111) 1709117 

(151) 26.08.2022 

(540) 

 

(732) SESA OTOMOTİV 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  07  35 

 

(111) 1709124 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) FULYA KOZMETİK 

ISLAK MENDİL İMALAT 

VE PAZARLAMA 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  03  05  35 

 

(111) 1709159 

(151) 12.12.2022 

(540) 

 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

(111) 1709177 

(151) 22.12.2022 

(540) 

SOLERO 

(732) McKesson Europe 

AG 

(511)  03  05  09 

 

(111) 1709197 

(151) 28.07.2022 

(540) 

TLG Global 

(732) TLG Global GmbH 

(511)  35  36  38  41  42 

 

(111) 1709221 

(151) 12.12.2022 

(540) 

 

(732) APPLIED MEDICAL 

RESOURCES 

CORPORATION 

(511)  10 

 

(111) 1709232 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) OCP S.A. 

(511)  01  06  37  41  42 

 

(111) 1709241 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) LOGISTIQUE 

HOLDING 

(511)  39 

 

(111) 1709242 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) LOGISTIQUE 

HOLDING 

(511)  39 

 

(111) 1709264 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) BLACHERE 

ILLUMINATION - 

GOSPODARI SVJETLA 

d.o.o. 

(511)  11  41  43 

 

(111) 1709270 

(151) 12.12.2022 

(540) 

 

(732) CELLULARLINE 

S.P.A. 

(511)  09 

 

(111) 1709284 

(151) 14.11.2022 

(540) 

AIR PERFORMER 

(732) Philips Domestic 

Appliances Holding B.V. 

(511)  11 

 

(111) 1709341 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1709347 

(151) 01.12.2022 
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(540) 

PERLUCE 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  06  09  11 

 

(111) 1709358 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) Amouage SAOC 

(511)  03 

 

(111) 1709371 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) ANADOLU 

AKVARYUM VE PET 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  31 

 

(111) 1709395 

(151) 08.12.2022 

(540) 

vapeme 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoj 

otvetstvennost'yu 

"KOMPANIYA "LEGION" 

(511)  09  34  35 

 

(111) 1709421 

(151) 22.12.2022 

(540) 

Adrenalin energy 

drink 

(732) Márka Üdítőgyártó 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(511)  32 

(111) 1709447 

(151) 26.07.2022 

(540) 

HIT FLAME 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709449 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Magic Clover 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709450 

(151) 26.07.2022 

(540) 

HOT WIN 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709451 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Jungle 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709453 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flamy Dice 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709458 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) NOVA TV d.d. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1709475 

(151) 10.12.2022 

(540) 

 

(732) CHINA TOBACCO 

INTERNATIONAL (HK) 

COMPANY LIMITED 

(511)  09  11  34  35 

 

(111) 1709476 

(151) 10.12.2022 

(540) 

 

(732) CHINA TOBACCO 

INTERNATIONAL (HK) 

COMPANY LIMITED 

(511)  34  35 

 

(111) 1709509 

(151) 23.03.2022 

(540) 

 

(732) High Level Building 

Ltd 

(511)  01  05  16  17  31 

 

(111) 1709528 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Lenovo (Beijing) 

Limited 

(511)  09 

 

(111) 1709546 

(151) 01.12.2022 

(540) 

RYTON 

(732) Solvay SA 

(511)  01  17 

 

(111) 1709573 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) MASTELLI S.R.L. 

(511)  03  05 

 

(111) 1709606 

(151) 01.08.2022 

(540) 

 

(732) TRUSSARDI S.P.A. 

(511)  03  09  14  16  18  20  

24  25  27  30  33  35  36  

41  43 

 

(111) 1709616 

(151) 28.10.2022 

(540) 

Catabalance 

(732) Medis Group, 

investiranje in 

gospodarjenje, d.o.o. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1709636 

(151) 06.10.2022 

(540) 

Pharaoh's Glory 
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(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709637 

(151) 31.10.2022 

(540) 

KATANA 

(732) Limited liability 

company «MOBIL K» 

(511)  07 

 

(111) 1709650 

(151) 21.11.2022 

(540) 

L-Malt 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511)  32  33  43 

 

(111) 1709651 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

 

(111) 1709691 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) Bright Up AG 

(511)  09  16  18  40  42 

 

(111) 1709704 

(151) 28.09.2022 

(540) 

XRP 

(732) AdScanner GmbH 

(511)  35  41  42 

(111) 1709705 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) AdScanner GmbH 

(511)  35  41  42 

 

(111) 1709709 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) ŠKODA AUTO a.s. 

(511)  09  12  35  36  37  38  

39 

 

(111) 1709710 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) ŠKODA AUTO a.s. 

(511)  09  12  35  36  37  38  

39 

 

(111) 1709717 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) SEYREKOĞLU 

KUYUMCULUK SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

(511)  14  35 

 

(111) 1709718 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

 

(111) 1709719 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) MEDEX TRADE, 

prodaja živilskih izdelkov, 

d.o.o. 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1709721 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) MEDEX TRADE, 

prodaja živilskih izdelkov, 

d.o.o. 

(511)  05  29  30 

 

(111) 1709739 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) AGRO 

SELECTIONS FRUITS 

(511)  31 

 

(111) 1709741 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) AGRO 

SELECTIONS FRUITS 

(511)  31 

 

(111) 1709744 

(151) 09.08.2022 

(540) 

 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1709745 

(151) 09.08.2022 

(540) 

ESSENCE 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1709807 

(151) 07.10.2022 

(540) 

 

(732) NSM Holding AG 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1709814 

(151) 24.03.2022 

(540) 

 

(732) BİN ULAŞIM VE 

AKILLI ŞEHİR 

TEKNOLOJİLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  09  12  28  35  37  39  

40  41  42 

 

(111) 1709815 

(151) 21.06.2022 
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(540) 

SHI 

(732) SHI International 

Corp. 

(511)  35 

 

(111) 1709862 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) ACUN WORLD 

PRODÜKSİYON 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  09  35  36  38  41  42 

 

(111) 1709868 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "KRAAB 

SYSTEMS" 

(511)  06  17  19  37 

 

(111) 1709871 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "KRAAB 

SYSTEMS" 

(511)  06  11  17  19 

 

(111) 1709882 

(151) 25.08.2022 

(540) 

GOLDEN AGE 

(732) EAGLELINE 

LIMITED 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709897 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Connolly's RED 

MILLS Winner 

(732) William Connolly & 

Sons 

(511)  05  31 

 

(111) 1709927 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) NOVA TV d.d. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1709987 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1709999 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  36 

 

(111) 1710005 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1710020 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Jake, S.A. 

(511)  30 

 

(111) 1710023 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) RB Self Laser 

Revolution GmbH 

(511)  08  10  35  42  44  45 

 

(111) 1710032 

(151) 24.11.2022 

(540) 

BIESSE 

(732) BIESSE S.P.A. 

(511)  07  09  37  40  42 

 

(111) 1710045 

(151) 23.09.2022 

(540) 

OONI 

(732) OONI LIMITED 

(511)  04  11  21  24  25  28  

29  30  43 

 

(111) 1710081 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  42 

 

(111) 1710104 

(151) 13.06.2022 

(540) 

 

(732) Uranus First Ltd. 

(511)  35 

 

(111) 1710114 

(151) 17.10.2022 

(540) 

EMGLOW 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

 

(111) 1710115 

(151) 17.10.2022 

(540) 

EMFRACTIONAL 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

 

(111) 1710123 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Zaretskii Vladimir 

Evgen'evich 

(511)  07 

 

(111) 1710184 

(151) 22.09.2022 

(540) 

 

(732) TÜRKİYE TURİZM  

TANITIM VE 

GELİŞTİRME AJANSI 

(511)  35  39  41 
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(111) 1710185 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1710187 

(151) 18.10.2022 

(540) 

HIFES 

(732) BTL Industries 

(511)  10  44 

 

(111) 1710192 

(151) 31.10.2022 

(540) 

FERAL 

(732) FERAL S.R.L. 

SOCIETA' BENEFIT 

(511)  30  32 

 

(111) 1710199 

(151) 13.12.2022 

(540) 

DUOLINGO 

(732) Duolingo, Inc. 

(511)  09  41  42 

 

(111) 1710257 

(151) 06.10.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

 

(111) 1710263 

(151) 24.10.2022 

(540) 

MIR 19 

(732) Federal State 

Budgetary Institution "State 

Scientific Center "Institute 

of Immunology" of the 

Federal Medical and 

Biological Agency of 

Russia 

(511)  05 

 

(111) 1710283 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) Formula One 

Licensing B.V. 

(511)  09  16  18  25  28  38  

41 

 

(111) 1710291 

(151) 14.10.2022 

(540) 

HPI 

(732) HPI 

(511)  07  12 

 

(111) 1710305 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  35 

 

(111) 1710307 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  35 

 

(111) 1710337 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) M/S KHS 

INNOVATION & 

ENGINEERING LLP 

(511)  07 

 

(111) 1710355 

(151) 20.09.2022 

(540) 

PRIMERUS 

(732) The International 

Society of  Primerus Law 

Firms, Ltd. 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1710357 

(151) 09.12.2022 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Morgunov 

Leonid Grigor'evich 

(511)  35 

 

(111) 1710360 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) NOVADELTA - 

COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE CAFÉS, 

UNIPESSOAL, LDA 

(511)  11  30 

 

(111) 1710410 

(151) 28.07.2022 

(540) 

D-max 

(732) KSB SE & Co. KGaA 

(511)  07 

(111) 1710417 

(151) 13.07.2022 

(540) 

AMPEROS 

(732) Julius Blum GmbH 

(511)  06  07  09  11  20  21 

 

(111) 1710424 

(151) 30.08.2022 

(540) 

AGRIPORT 

(732) Agricon GmbH 

(511)  42 

 

(111) 1710436 

(151) 04.10.2022 

(540) 

Poesia 

(732) ALTONA COSMETICS 

TECHNOLOGY  SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1710442 

(151) 23.09.2022 

(540) 

 

(732) ELLECI S.P.A. 

(511)  11  17  35 

 

(111) 1710455 

(151) 24.10.2022 

(540) 

GroSol 

(732) GROSCHOPP AG 

Drives & More 

(511)  09  11  35  37  42 

 

(111) 1710476 

(151) 21.10.2022 

(540) 
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(732) NOVA TV d.d. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1710480 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) NOVA TV d.d. 

(511)  35  38  41 

 

(111) 1710489 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) BIESSE S.P.A. 

(511)  07  09  37  40  42 

 

(111) 1710495 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) BKS GmbH 

(511)  09  37  42 

 

(111) 1710499 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) Limited liability 

Company "RusExportA" 

(511)  19  35 

 

(111) 1710513 

(151) 13.12.2022 

(540) 

GUSTO 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennost'yu 

"EVROTORG" 

(511)  29  30 

 

(111) 1710520 

(151) 24.11.2022 

(540) 

EIZO 

(732) EIZO Corporation 

(511)  09  37  38  42 

 

(111) 1710522 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) EIZO Corporation 

(511)  09  37  38  42 

 

(111) 1710535 

(151) 30.12.2022 

(540) 

royal platinum 

(732) SR KOZMETİK 

İNŞAAT OTOMOTİV 

GIDA VE DAYANIKLI 

TÜKETİM MALLARI 

İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1710566 

(151) 28.11.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  29  30  31 

(111) 1710615 

(151) 22.11.2022 

(540) 

 

(732) AK-KA İNŞAAT 

TURİZM TİCARET A.Ş 

(511)  43 

 

(111) 1710660 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) TotalEnergies SE 

(511)  03  37 

 

(111) 1710661 

(151) 20.10.2022 

(540) 

 

(732) Weleda Trademark 

AG 

(511)  03 

 

(111) 1710664 

(151) 28.11.2022 

(540) 

VEEV GREEN 

MINT 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1710668 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) HERMES 

INTERNATIONAL 

(511)  03 

 

(111) 1710669 

(151) 29.11.2022 

(540) 

VIQUALPRO'D 

(732) Swiss Pharma 

International AG 

(511)  05  40  42 

 

(111) 1710671 

(151) 12.12.2022 

(540) 

VEEV CLASSIC 

TOBACCO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1710672 

(151) 12.12.2022 

(540) 

VEEV FINE 

TOBACCO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1710772 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) NATURE 

REPUBLIC CO., LTD. 

(511)  03 
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(111) 1710780 

(151) 07.10.2022 

(540) 

 

(732) BİLGİ BİRİKİM 

AYAKKABI 

PAZARLAMA İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1710794 

(151) 17.11.2022 

(540) 

bela-pharm 

(732) Bela-Pharm GmbH & 

Co. KG 

(511)  05 

 

(111) 1710820 

(151) 21.10.2022 

(540) 

MORE THAN 

FRUITS 

LIMUNADA 

LEDA 

(732) Lukas TP Nakić d.o.o. 

Široki Brijeg 

(511)  32 

 

(111) 1710821 

(151) 21.10.2022 

(540) 

MORE THAN 

FRUITS ACE 

LEDA 

(732) Lukas TP Nakić d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1710822 

(151) 21.10.2022 

(540) 

LEDA S VRHA 

VRHOVA 

(732) Lukas TP Nakić d.o.o. 

(511)  32 

 

(111) 1710888 

(151) 23.08.2022 

(540) 

RCM 

ENGINEERING 

(732) RCM Technologies, Inc. 

(511)  35  36  37  40  42 

 

(111) 1710915 

(151) 16.09.2022 

(540) 

 

(732) Anhui Huishang 

International Development 

Co., Ltd. 

(511)  18 

 

(111) 1710918 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) EMILIO PUCCI 

INTERNATIONAL S.r.l 

(511)  09  14  18  20  21  24  

25  28 

 

(111) 1710929 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) BYD COMPANY 

LIMITED 

(511)  07  09  11  12  37 

(111) 1710937 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) Carlsberg Breweries A/S 

(511)  32  33 

 

(111) 1710964 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) WUXI PUTIAN 

IRON CORE CO.,LTD. 

(511)  06  09 

 

(111) 1711006 

(151) 04.05.2022 

(540) 

SW Stahl 

(732) SW-Stahl GmbH 

(511)  06  07  08  09  11  35  

37  42 

 

(111) 1711087 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) Sichuan Luyi Tire 

Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1711156 

(151) 04.04.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  04  05  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  18  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  

30  31  32  33  34  35  40  41  42  

43  44 

 

(111) 1711211 

(151) 22.12.2022 

(540) 

 

(732) NIKOLAOS 

KEFALAS 

(511)  03  25  35 

 

(111) 1711226 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Axpo Holding AG 

(511)  01  04  07  09  11  16  

31  35  36  37  38  39  40  

41  42  45 

 

(111) 1711227 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Axpo Holding AG 

(511)  01  04  07  09  11  16  

31  35  36  37  38  39  40  

41  42  45 

(111) 1711239 

(151) 26.10.2022 
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(540) 

ADESSO 

(732) ADESSO, INC. 

(511)  09 

 

(111) 1711270 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) CARERO s.r.o. 

(511)  03  05  08  09  10  11  

12  16  18  20  21  24  25  

27  28  35 

 

(111) 1711325 

(151) 29.07.2022 

(540) 

Glamira 

(732) Glamira International 

Holding B.V. 

(511)  03  20  21  24 

 

(111) 1711327 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  37 

 

(111) 1711348 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) HALK HİJYENİK 

ÜRÜNLER DETERJAN 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1711350 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) HALK HİJYENİK 

ÜRÜNLER DETERJAN 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1711362 

(151) 22.12.2022 

(540) 

 

(732) NIKOLAOS 

KEFALAS 

(511)  03  25  35 

 

(111) 1711429 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1711433 

(151) 24.10.2022 

(540) 

flocover 

(732) BASAL TEKNİK 

TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  17  19  24 

 

(111) 1711437 

(151) 11.11.2022 

(540) 

 

(732) Prohumán 2004 

Munkaerő Szolgáltató és 

Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(511)  35  36  37  41  42 

 

(111) 1711493 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris Brands 

Sàrl 

(511)  34 

 

(111) 1711501 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) FALC S.p.A. 

(511)  18  25 

 

(111) 1711516 

(151) 08.11.2022 

(540) 

FERTIBERIA BIO 

(732) FERTIBERIA, S.A. 

(511)  01  05  35 

 

(111) 1711524 

(151) 17.11.2022 

(540) 

NHOMBERS 

(732) BENBEN Creative 

Design Sàrl 

(511)  19  20  37  42 

 

(111) 1711639 

(151) 22.03.2022 

(540) 

METPUMP 

(732) MAGNECO/METREL, 

INC. 

(511)  19 

 

(111) 1711658 

(151) 20.12.2022 

(540) 

 

(732) OPINEL SAS 

(511)  08  21  35 

 

(111) 1711662 

(151) 05.12.2022 

(540) 

MAHOGANY 

(732) JT International SA 

(511)  34 

 

(111) 1711677 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) SEL SANAYİ 

ÜRÜNLERİ TİCARET VE 

PAZARLAMA ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05  29 

 

(111) 1711772 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) GANZHOU 

ACHTECK TOOL 

TECHNOLOGY CO., LTD 

(511)  06  07 

 

(111) 1711787 

(151) 23.11.2022 
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(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1711802 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  09 

 

(111) 1711831 

(151) 30.11.2022 

(540) 

ZEMCELPRO 

(732) EXCELLTHERA 

INC. 

(511)  05  44 

 

(111) 1711861 

(151) 02.08.2022 

(540) 

Crosschat 

(732) A1 Slovenija, d.d. 

(511)  09  35  38 

 

(111) 1711896 

(151) 13.12.2022 

(540) 

FOOD 

COLLECTION 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennost'yu 

"EVROTORG" 

(511)  29  30 

 

(111) 1711898 

(151) 30.12.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostyu 

«Ekstrennye Medicinskie 

Sistemy» 

(511)  09  10 

 

(111) 1711899 

(151) 30.12.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostyu 

«Ekstrennye Medicinskie 

Sistemy» 

(511)  09  10 

 

(111) 1711944 

(151) 12.08.2022 

(540) 

 

(732) LUIS CALVO SANZ, S.A. 

(511)  16  29  35  36  39  40  

42  44 

 

(111) 1711958 

(151) 11.11.2022 

(540) 

VEEV 

BALANCED 

TOBACCO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1711959 

(151) 30.11.2022 

(540) 

 

(732) SCOR SE 

(511)  36 

 

(111) 1712003 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT 

CONSULTING 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1712005 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT 

RESEARCH 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1712006 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT CRO 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1712008 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT 

CLINICAL 

RESEARCH 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1712009 

(151) 15.09.2022 

(540) 

ALLUCENT 

CLINICAL 

RESEARCH 

ORGANIZATION 

(732) Clinical Services 

Corporate Operations,Inc. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1712066 

(151) 21.11.2022 

(540) 

RETIC 

(732) ARKEMA FRANCE 

(511)  01 

 

(111) 1712098 

(151) 08.07.2022 

(540) 

METAPLEX 

(732) Metaplex Studios, Inc. 

(511)  09  35  36  42 

 

(111) 1712104 

(151) 12.07.2022 

(540) 

JAGGAER 

(732) JAGGAER, LLC 

(511)  35  41  42 

 

(111) 1712106 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) ROLMOT 

KONVEYÖR MAKİNA 

ELEKTRİK ELEKTRONİK 

İNŞAAT İMALAT 

İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  07  35  37 

 

(111) 1712116 

(151) 20.06.2022 

(540) 

tfs-operating 

(732) voestalpine Stahl 

GmbH 

(511)  06  09  12  20  40 
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(111) 1712117 

(151) 20.06.2022 

(540) 

tfs-measuring 

(732) voestalpine Stahl 

GmbH 

(511)  06  09  12  20  40 

 

(111) 1712118 

(151) 20.06.2022 

(540) 

tfs-monitoring 

(732) voestalpine Stahl 

GmbH 

(511)  06  09  12  20  40 

 

(111) 1712142 

(151) 14.09.2022 

(540) 

STROILI 

(732) STROILI ORO SPA 

(511)  14  35 

 

(111) 1712152 

(151) 26.10.2022 

(540) 

e.wave X 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  42 

 

(111) 1712217 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Zhejiang Pixfra 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  42 

 

(111) 1712219 

(151) 12.12.2022 

(540) 

 

(732) H.I.S. Co., Ltd. 

(511)  39  41  43 

(111) 1712253 

(151) 22.11.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Jiwu 

Business Intelligence 

Technology Co., Ltd 

(511)  34 

 

(111) 1712283 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712288 

(151) 26.12.2022 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

INVISIBLE SHIELD 

SHOES&CLOTHING 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  25 

 

(111) 1712289 

(151) 28.11.2022 

(540) 

 

(732) ZHUHAI MEIDI 

EDUCATION 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED 

(511)  41 

 

(111) 1712293 

(151) 01.12.2022 

(540) 

 

(732) Wuxi Shengbao 

Electric Bicycle 

Manufacturing Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1712300 

(151) 09.01.2023 

(540) 

 

(732) TAIZHOU 

TONGSHENG BRASS 

CO., LTD. 

(511)  06 

 

(111) 1712305 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Chery Automobile 

Co., Ltd. 

(511)  12 

 

(111) 1712307 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Kechuang 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712308 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Chery Automobile 

Co., Ltd. 

(511)  37 

 

(111) 1712309 

(151) 28.11.2022 

(540) 

 

(732) Guangdong Dongtai 

Hardware Precision 

Manufacturing Co., Ltd 

(511)  20 

 

(111) 1712320 

(151) 12.01.2023 

(540) 

 

(732) BEIJING YING 

TIAN KE DI 

INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 

AGENCY CO., LTD. 

(511)  45 

 

(111) 1712345 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) Montres Breguet SA 

(Montres Breguet AG) 

(Montres Breguet Ltd) 

(511)  14 

 

(111) 1712355 

(151) 22.07.2022 

(540) 

NEWWORK 

EVERY 

(732) Rainer Gläß 

(511)  09  42 

 

(111) 1712356 

(151) 22.07.2022 

(540) 

NEWWORK 

AERA 

(732) Rainer Gläß 

(511)  09  42 

 

(111) 1712379 

(151) 25.11.2022 
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(540) 

 

(732) Techpump Solutions, S.L. 

(511)  09  25  35 

 

(111) 1712417 

(151) 12.01.2023 

(540) 

 

(732) Wuhan Qianjiuchang 

E Commerce Co., ltd 

(511)  03 

 

(111) 1712428 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) F.LLI DE CECCO DI 

FILIPPO -  FARA SAN 

MARTINO - S.P.A. 

(511)  30 

 

(111) 1712429 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) LOIEISTANBUL 

AYAKKABI HAZIR 

GİYİM MAĞAZACILIK 

TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1712430 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  08  09  18  20  22  24  

25  26  27  35 

 

(111) 1712436 

(151) 02.09.2022 

(540) 

XUXEM 

(732) Kerem Ali Dere 

(511)  35  36  38  42 

 

(111) 1712452 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Wenzhou Morning 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712470 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712486 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  03  05  08  10  11  21 

 

(111) 1712503 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) Memmert-Riefler 

Grundstücks GmbH & Co. KG 

(511)  11  40  42 

 

(111) 1712518 

(151) 23.12.2022 

(540) 

 

(732) Rice Lake Weighing 

Systems, Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1712526 

(151) 21.11.2022 

(540) 

 

(732) Walter AG 

(511)  01  07 

 

(111) 1712548 

(151) 09.06.2022 

(540) 

LK 

(732) Lagerstedt & Krantz AB 

(511)  06  07  08  09  11  17  

19  20  35 

 

(111) 1712551 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) Alcadrain s.r.o. 

(511)  06  09  11  17  19  20 

 

(111) 1712580 

(151) 24.08.2022 

(540) 

Coinfinity 

(732) Coinfinity GmbH 

(511)  36  42 

 

(111) 1712569 

(151) 05.08.2022 

(540) 

 

(732) Sofidel S.p.A. 

(511)  03  05  06  16  20  21 

 

(111) 1712588 

(151) 07.09.2022 

(540) 

 

(732) Hisense Co., Ltd. 

(511)  10 

 

(111) 1712601 

(151) 26.10.2022 

(540) 

e.wave 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  42 

 

(111) 1712607 

(151) 26.10.2022 

(540) 

wave X 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  

42 

 

(111) 1712615 

(151) 25.11.2022 

(540) 
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(732) Sandvik Mining and 

Construction Oy 

(511)  07  09  42 

 

(111) 1712618 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Sandvik Mining and 

Construction Oy 

(511)  07  09  42 

 

(111) 1712666 

(151) 08.12.2022 

(540) 

 

(732) KIBRIS TURK 

TUTUN ENDUSTRISI 

LTD. STI. 

(511)  34 

 

(111) 1712687 

(151) 03.01.2023 

(540) 

 

(732) JingAo Solar Co., Ltd 

(511)  09 

 

(111) 1712768 

(151) 19.12.2022 

(540) 

AsstrA - Logistics 

with a human touch 

(732) Asstra - Associated 

Traffic AG 

(511)  39 

 

(111) 1712797 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) OLIVE LINE 

INTERNATIONAL, S.L. 

(511)  29  30 

 

(111) 1712799 

(151) 04.11.2022 

(540) 

BIOTTA 

(732) Biotta AG 

(511)  29  32  35 

 

(111) 1712802 

(151) 04.11.2022 

(540) 

BREUSS 

(732) Biotta AG 

(511)  32  35 

 

(111) 1712816 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  08  10  11  21 

 

(111) 1712820 

(151) 22.08.2022 

(540) 

 

(732) Zumtobel Group AG 

(511)  09  11  35  36  37  41  42 

 

(111) 1712828 

(151) 11.11.2022 

(540) 

 

(732) Drustvo za trgovija na 

golemo i malo MAKO-

MARKET DOO Skopje 

(511)  30 

 

(111) 1712831 

(151) 22.12.2022 

(540) 

 

(732) Amarin 

Pharmaceuticals Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1712850 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) OBI International 

Development and Service 

GmbH 

(511)  01  05  06  07  08  09  

11  16  17  18  19  20  21  

22  25  31 

 

(111) 1712865 

(151) 16.09.2022 

(540) 

 

(732) VIVAGRO 

(511)  35  41  42  44 

 

(111) 1712871 

(151) 30.09.2022 

(540) 

RUVOLUM 

(732) Geobrugg AG 

(511)  09  42 

 

(111) 1712882 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) GROUPAUTO 

INTERNATIONAL 

(511)  35  37  39 

 

(111) 1712897 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) Montres Breguet SA 

(Montres Breguet AG) 

(Montres Breguet Ltd) 

(511)  14 

 

(111) 1711151 

(151) 05.01.2023 

(540) 

MAGIC 

KEYBOARD 

FOLIO 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1711398 

(151) 10.01.2023 

(540) 

VAYA 

(732) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

(511)  08  11 

 

(111) 1711405 

(151) 11.01.2023 

(540) 

El General 

(732) STOCK PLZEŇ – 

BOŽKOV s.r.o. 

(511)  33 

 

(111) 1711406 

(151) 11.01.2023 

(540) 

Ron Caldera 
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(732) STOCK PLZEŇ – 

BOŽKOV s.r.o. 

(511)  33 

 

(111) 1711765 

(151) 09.01.2023 

(540) 

KARIZMA 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711766 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CHEERY CHAP 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711767 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CHEERY CHANT 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711768 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CHEERY PROSE 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711779 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CHEERY 

NEBULA 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711917 

(151) 09.01.2023 

(540) 

SNOW SAPPHIRE 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1711974 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CHEERY CUPID 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

 

(111) 1712333 

(151) 17.01.2023 

(540) 

JOHNSON & 

JOHNSON 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05  10 

 

(111) 1712335 

(151) 17.01.2023 

(540) 

J&J 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05  10 

 

(111) 1712418 

(151) 09.01.2023 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1712760 

(151) 18.01.2023 

(540) 

CoreReinformer 

(732) Heinz-Ulrich Wigger 

(511)  41  42  44  45 

 

(111) 1707834 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) ATMACA 

ELEKTRONİK SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  09  11 

 

(111) 1707842 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  32  35 

 

(111) 1707849 

(151) 15.11.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  32  35 

 

(111) 1707850 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  32  35 

 

(111) 1707883 

(151) 10.11.2022 

(540) 

HONOR Lens 

(732) Honor Device Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1707884 

(151) 10.11.2022 

(540) 

Magic Text 

(732) Honor Device Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1707888 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) TCL Technology 

Group Corporation 

(511)  07  09  11 

 

(111) 1707891 

(151) 05.12.2022 

(540) 

 

(732) Henan Shuanghui 

Investment & Development 

Co., Ltd. 

(511)  29  30 

 

(111) 1707914 

(151) 01.12.2022 

(540) 
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(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1707916 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) Moschino S.p.A. 

(511)  03  09  18  25 

 

(111) 1707917 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

SUNRICHER 

TECHNOLOGY CO.,LTD 

(511)  09 

 

(111) 1707935 

(151) 04.08.2022 

(540) 

doubleHEX 

(732) Stefan Karle 

(511)  09  11 

 

(111) 1707978 

(151) 09.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  36 

 

(111) 1707996 

(151) 07.09.2022 

(540) 

iON 

(732) Recruitics LLC 

(511)  09  42 

(111) 1708011 

(151) 04.10.2022 

(540) 

NLB DigIT 

(732) NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA 

d.d., Ljubljana 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1708014 

(151) 26.09.2022 

(540) 

 

(732) E.LINE S.R.L. 

(511)  10  16 

 

(111) 1708041 

(151) 23.11.2022 

(540) 

 

(732) Mame Miya Inc. 

(511)  09  25 

 

(111) 1708081 

(151) 22.08.2022 

(540) 

POLIFIT 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

 

(111) 1708083 

(151) 06.10.2022 

(540) 

Sea Wolf Riches 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1708096 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Hopf-Klinkmüller 

Capital  Management 

GmbH und Co. KG 

(511)  36  41 

 

(111) 1708099 

(151) 31.10.2022 

(540) 

 

(732) Geehy Semiconductor 

Company Limited 

(511)  09 

 

(111) 1708119 

(151) 20.12.2022 

(540) 

CLOUDKIT 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1708122 

(151) 23.11.2022 

(540) 

IITM 

(732) ILIIN Ivan 

(511)  01  02  03  04  06  07  

17  19  35  36  37  39  40  42 

 

(111) 1708129 

(151) 09.12.2022 

(540) 

STARKISSER 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1708138 

(151) 21.11.2022 

(540) 

L Malt 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511)  32  33  43 

 

(111) 1708151 

(151) 28.10.2022 

(540) 

 

(732) CAVIT CANTINA 

VITICOLTORI 

CONSORZIO CANTINE 

SOCIALI DEL TRENTINO 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

(511)  33 

 

(111) 1708168 

(151) 09.10.2022 

(540) 

 

(732) Sansure Biotech Inc. 

(511)  05  09  10 

 

(111) 1708183 

(151) 16.08.2022 

(540) 

 

(732) NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA 

d.d., Ljubljana 

(511)  09  16  35  36  38  41  

42 

 

(111) 1710247 

(151) 14.10.2022 

(540) 

 

(732) HPI 

(511)  07  12 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 
(111) 393833 

(540) 

 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 721761 

(540) 

 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24 

 

(111) 722394 

(540) 

HÄSTENS 

ADJUSTABLE 

(732) Hästens Sängar 

Aktiebolag 

(511)  20  24 

 

(111) 722395 

(540) 

 

(732) HÄSTENS SÄNGAR 

AKTIEBOLAG 

(511)  20  24 

 

(111) 795405 

(540) 

 

(732) NANTONG IRONMAN 

INTERNATIONAL CO., 

LTD. 

(511)  28 

 

(111) 1137168 

(540) 

CULTURELLE 

(732) DSM IP Assets B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1189750 

(540) 

VIGIA 

(732) The Island Rum 

Company AS 

(511)  33 

 

(111) 1202040 

(540) 

 

(732) Catellani, Enzo 

(511)  11  20 

 

(111) 1222871 

(540) 

ESOTIQ 

(732) ESOTIQ & 

HENDERSON Spółka 

Akcyjna 

(511)  25 

 

(111) 1262594 

(540) 

VASCEPA 

(732) Amarin Pharmaceuticals 

Ireland Limited 

(511)  05 

 

(111) 1275637 

(540) 

Black Tears 

(732) The Island Rum 

Company AS 

(511)  33 

 

(111) 1301370 

(540) 

PAOLO SOPRANI 

(732) PASCO ITALIA SRL 

(511)  15 

 

(111) 1310234 

(540) 

 

(732) OLGA 

(511)  03  05 

 

(111) 1352514 

(540) 

BOBBY 

(732) XD Connects B.V. 

(511)  18 

 

(111) 1378056 

(540) 

LES 

TROPEZIENNES 

PAR M. BELARBI 

(732) Monsieur Alexandre 

DUPIAT 

(511)  03  09  14  21  24  25  

26 

 

(111) 1385314 

(540) 

 

(732) GIUFRA S.R.L. 

(511)  03 

 

(111) 1391005 

(540) 

 

(732) ANTIMO CAPUTO 

S.R.L. 

(511)  30 

 

(111) 1394781 

(540) 

 

(732) HIJOS DE 

ANTONIO JUAN, S.L. 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1397932 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoj 

otvetstvennost'yu 

"Kompaniya "METTA" 

(511)  20 

 

(111) 1403118 

(540) 

MARANGA 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24 

 

(111) 1403119 

(540) 

EALA 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24 

 

(111) 1403120 

(540) 

HERLEWING 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24 
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(111) 1431336 

(540) 

LA PROGRESIVA 

(732) The Island Rum 

Company AS 

(511)  33 

 

(111) 1442377 

(540) 

 

(732) rimowa GmbH 

(511)  03  06  08  09  12  14  

15  16  18  20  24  25  26  

35  37  39  41  43 

 

(111) 1452467 

(540) 

 

(732) Rimowa GmbH 

(511)  03  06  08  09  12  14  

15  16  18  20  24  25  26  

35  37  39  41  43 

 

(111) 1459745 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG FONHO 

AUTOMOTIVE CO., LTD. 

(511)  07  12 

 

(111) 1478629 

(540) 

KARL FAZER 

(732) Oy Karl Fazer Ab 

(511)  01  30 

 

(111) 1492752 

(540) 

VAZKEPA 

(732) Amarin 

Pharmaceuticals Ireland 

Limited 

(511)  05 

 

(111) 1497729 

(540) 

HEATFLOW 

(732) JT International SA, 

(511)  11  34 

 

(111) 1503489 

(540) 

 

(732) J.O.G. Licenses B.V. 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1505282 

(540) 

 

(732) Scandinavian 

Tobacco Group Assens A/S 

(511)  34 

 

(111) 1506798 

(540) 

 

(732) HIJOS DE 

ANTONIO JUAN, S.L. 

(511)  30  35  43 

 

(111) 1518227 

(540) 

PETERSON 

(732) Scandinavian 

Tobacco Group Assens A/S 

(511)  34 

(111) 1522583 

(540) 

VIVIDUS 

(732) Hästens Sängar 

Aktiebolag 

(511)  20  24 

 

(111) 1533545 

(540) 

PIVOZACT 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

 

(111) 1537924 

(540) 

MYMENUIQ 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  09  42  44 

 

(111) 1546583 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1564779 

(540) 

!CE KAKTUZ 

(732) Ninor Akgül 

(511)  03  34 

 

(111) 1594626 

(540) 

TUAREG 

(732) PIAGGIO & C. S.P.A. 

(511)  12 

(111) 1597251 

(540) 

 

(732) Shanghai Sharing 

Trading Co., Ltd. 

(511)  09  21  35 

(111) 1597358 

(540) 

 

(732) Amarin 

Pharmaceuticals Ireland 

Limited 

(511)  05  42  44 

 

(111) 1603979 

(540) 

 

(732) ŞİMŞEK BİSKÜVİ 

VE GIDA  SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  30 

 

(111) 1604452 

(540) 

blink 

(732) Blink Holdings B.V. 

(511)  09 

 

(111) 1604699 

(540) 

AMARIN 

(732) Amarin 

Pharmaceuticals Ireland 

Limited 

(511)  05  42  44 

 

(111) 1611942 

(540) 

 

(732) Zhejiang Wuyi Haoyu 

Bailian Industry and Trade 

Co., Ltd. 

(511)  07 
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(111) 1612075 

(540) 

 

(732) Zhejiang Wuyi Haoyu 

Bailian Industry and Trade 

Co., Ltd. 

(511)  07 

 

(111) 1635208 

(540) 

MAGIS 

(732) IMMERGAS S.P.A. 

(511)  11 

 

(111) 1645638 

(540) 

Temponox 

(732) VIEGA Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  06  11 

 

(111) 1647891 

(540) 

 

(732) TIANNENG 

BATTERY GROUP CO., 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1651307 

(540) 

 

(732) Carlsberg A/S 

(511)  32  33 

 

(111) 1655544 

(540) 

 

(732) GOWOONSESANG 

COSMETICS CO., LTD 

(511)  03 

 

(111) 1659893 

(540) 

ARPRENESSA 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1660961 

(540) 

 

(732) VINCI ENERGIES 

(511)  07  09  35  36  37  38  

42 

 

(111) 1661205 

(540) 

AXIANS 

(732) VINCI ENERGIES 

(511)  07  09  35  36  37  38  

42 

 

(111) 1663968 

(540) 

ARAMLESSA 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1665642 

(540) 

COARPRENESSA 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

 

(111) 1666510 

(540) 

COS 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  03  04  09  14  18  24  

25  26  35 

 

(111) 1668592 

(540) 

DUMLE 

(732) Oy Karl Fazer Ab 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1670183 

(540) 

FASYMAGE 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

 

(111) 1678536 

(540) 

BLUE POINTER 

(732) Sandvik Mining and 

Construction Australia 

(Production/Supply) Pty Ltd 

(511)  07 

 

(111) 1682300 

(540) 

 

(732) STAR MICRONICS 

CO., LTD. 

(511)  42 

 

(111) 1689166 

(540) 

 

(732) Loc Troi Group Joint-

Stock Company 

(511)  30 

 

(111) 1689267 

(540) 

Hero4Zero 

(732) Schwarz 

Dienstleistung KG 

(511)  09  16  41 

 

(111) 1691261 

(540) 

FAZER 

(732) Oy Karl Fazer Ab 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1694933 

(540) 

 

(732) FINANZAUTO S.A. 

(511)  09  16  35  36  37  39  

41  42 

 

(111) 1697499 

(540) 

ADLEC 

(732) ADM International 

Sàrl 

(511)  01 

 

(111) 1698326 

(540) 

ClimateCooler 

(732) Tikkurila Oyj 

(511)  01  02  17 

 

(111) 1698421 

(540) 

 

(732) ARÇELİK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  09 

 

(111) 1698581 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 
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(111) 1700623 

(540) 

 

(732) Oy Karl Fazer Ab 

(511)  14  18  21  23  24  25  

29  30  32 

 

(111) 1704663 

(540) 

 

(732) TEOXANE S.A 

(511)  03  05  10  35  42  44 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11675  (51) 28-03 

(21) Д-71/2022 

(22) 15.9.2022. 

(15) 5.10.2022.  

 

(30) Д-71/2022 15.9.2022.  RS 

(28) 1 

(54) KUĆIŠTE ZA LASER ELEKTRODU 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010   Beograd, RS  

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010   Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11676  (51) 28-03 

(21) Д-72/2022 

(22) 15.9.2022. 

(15) 5.10.2022.  

 

(30) Д-72/2022 15.9.2022.  RS 

(28) 1 

(54) KUTIJA ZA UPRAVLJANJE 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010   Beograd, RS  

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina, Maksima 

Gorkog 129, 11010   Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11677 (51) 28-03 (51)06-03  

(21) Д-73/2022 

(22) 15.9.2022. 

(15) 5.10.2022.  

 

(15) 2.9.2021.  

 

(30) Д-73/2022 15.9.2022.  RS 

(28) 1 

(54) KUĆIŠTE SONDE 

(73) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina,  

Maksima Gorkog 129, 11010   Beograd, RS  

(72) MOMČILOVIĆ NIKOLIĆ Jasmina,  

Maksima Gorkog 129, 11010   Beograd, RS 

 

  
 

(11) 11678 (51) 06-01  

(21) Д-61/ 2022 

(22) 19.8.2022. 

(15) 11.10.2022.  

 

(30) Д-61/ 2022 19.8.2022.  RS 

(28) 2 

(54) STOLICA 

(73) TRIGED DOO LESKOVAC, Авалска 5a, 16000 

Лесковац, RS  

(72) GRUJIĆ Ivan, Avalska 5a, 16000 Leskovac, RS i 

BOROVIĆ Bogoje, Razbojna, 37223 Brus, RS 

(74) POPOVIĆ Gordana, Takovska 19,  

11000 Beograd, RS 
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(11) 11679  (51) 25-01  

(21) Д-60/2022 

(22) 18.8.2022. 

(15) 13.10.2022.  

 

(30) Д-60/2022 18.8.2022.  RS  

(28) 1 

(54) CREP 

(73) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

MLADOST DOO, Leskovac, Puškinova bb,  

16000 Leskovac  

 

 

 
 

(11) 11680 (51) 23-03  

(21) Д-45/2022 

(22) 6.7.2022. 

(15) 21.10.2022.  

 

(30) 008861348; 008861348-0001; 008861348-0002; 

008861348-0003, 008861348-0004 15.2.2022. EM 

(28) 4 

(54) GREJNO TELO ZA DOMAĆINSTVO 

(73) W-A PROGETTAZIONI S.R.L., VIA MENARINI 

41 , 40054 BUDRIO, BOLOGNA, IT 

(72) LOLLI Valter, VIA BARACCA 5, 40033 

CASALECCHIO DI RENO, BOLOGNA, IT 

 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ&PARTNERS DOO, 

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 
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(11) 11681  (51) 23-03 

(21) Д-46/2022 

(22) 7.7.2022. 

(15) 21.10.2022.  

 

(30) 008860209, 008860209-0001 15.2.2022. EM 

(28) 1 

(54) GREJNO TELO ZA DOMAĆINSTVO 

(73) W-A PROGETTAZIONI S.R.L., VIA MENARINI 

41 , 40054 BUDRIO, BOLOGNA, IT 

(72) LOLLI Valter, VIA BARACCA 5, 40033 

CASALECCHIO DI RENO, BOLOGNA, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ&PARTNERS DOO, 

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16. 07. 2022. - 15.08.2022.године: 

 

Дизајн број 10917 чији је носилац Dejan 

Skenderović, Jelene Ćetković 29/X, 24000 Subotica, RS, 

престао је да важи дана 26.7.2022. године. 

 

Дизајн број 11206 чији је носилац 

GRABAREVIĆ, Robert, Artura Munka 11, 24000 

Subotica, RS, престао је да важи дана 21.7.2022. 

године. 

 

Дизајн број 11322 чији је носилац DEKSI 

GROUP DOO, Stubline 112, 11507 Stubline, RS, 

престао је да важи дана 11.8.2022. године. 

 

Дизајн број 11200 чији је носилац SALIHU 

Abdula, Aliđerce, 17523 Preševo, RS, престао је да 

важи дана 14.8.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
16.01.2023. - 15.02.2023. године 

  

 

Промена пренос права 

 

За Дизајн бр. 11577 извршен је пренос на The 

Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation 

Way, Akron, OH 44316, US; 

 

За Дизајн бр. 11584 извршен је пренос на The 

Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation 

Way, Akron, OH 44316, US; 

 

За Диѕајн бр. 11622 извршен је пренос на The 

Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation 

Way, Akron, OH 44316, US; 
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

 

 

САДРЖАЈ CONTENTS 

 

ИЗВЕШТАЈ О  Р А Д У  ЗАВОДА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

ANNUAL REPORT FOR 2022 OF THE 

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 

35. СУСРЕТ КОПАОНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ПРИРОДНОГ ПРАВА НАУЧНО СТРУЧНИ 

РАД: „ПРОНАЛАЗАЧКА СВЕДОЧАНСТВА 

КАО ОБЛИК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА” 

Копаоник, 13-17. децембра 2022. године 

 

35th MEETING OF KOPAONIK SCHOOL OF 

NATURAL LAW SCIENTIFIC PAPER: 

“INVENTOR’S CERTICIFATES AS A FORM OF 

PROTECTION OF INVENTIONS” 
Kopaonik, 13-17th december 2022 
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ИЗВЕШТАЈ О  Р А Д У  

ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У 2022. ГОДИНИ 

 

ПАТЕНТИ 

У Сектору за патенте је у 2022. години 

окончан управни поступак за 1319 пријава, од тога 

160 одлука је донето у поступцима за признање 

патента, 89 одлука у поступцима по пријавама 

малих патената, 9 одлука по захтевима за признање 

сертификата о додатној заштити и 1061 европских 

патената је уписано у Регистар патената.  

У односу на децембар 2021. године када је на 

попису било 373 пријаве патента, у децембру 2022. 

године на стању је 376 пријава патената, што значи 

да су залихе повећане за 0,8%. Пријава малих 

патената је у децембру 2021. године било 30, док је 

у децембру 2022. на стању 21 пријава, што је за 

30% мање залиха. Сертификата о додатној заштити 

је у децембру 2021. године било 30, а у децембру 

2022. године на стању је 31 предмет. Европских 

патената је у децембру 2021. године било на стању 

залиха 75, док је у децембру 2022. године 45 

предмета, дакле залихе су смањене за 40%. На 

стању залиха нема предметa за које су плаћене 

таксе и који могу бити урађени, сви предмети који 

испуњавају услове за окончање су окончани.  

Током 2022. године у Сектору за патенте је 

израђено 35 комерцијалних извештаја о 

претраживању стања технике, што је за 106% више 

у односу на 2021. годину. Такође, патентни 

испитивачи су превели укупно 64 апстракта који су 

објављени у ГИС уз пријаве патената. 

У току 2022. године поднето је 148 пријава 

националних патената, што је за 5% мање пријава у 

односу на 2021. годину. Укупно је поднето 77 

пријава малих патената, што је за 32,5% мање у 

односу на 2021. годину. Такође је поднето 1046 

захтева за упис европских патената у Регистар 

патената, што је за 28% мање захтева у односу на 

претходну годину. У току 2022. године поднета је 

21 међународна пријава патента преко Уговора о 

сарадњи у области патената. У односу на 2021. 

годину поднето је за  31,2% више пријава.  

Коришћењем електронске услуге подношења 

пријава у 2022. години, електронским путем 

поднето је 99,52% захтева за упис европских 

патената, 34,33% пријава патената и 61,04% 

пријава малих патената.  

Патентни стручњаци су током 2022. године 

превели са енглеског на српски језик Међународну 

класификацију патената (МКП 2023.01) 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 2022. године Заводу је поднето 148 

пријава за заштиту проналаска патентом и 77 

пријава за заштиту проналаска малим патентом. Од 

укупног броја поднетих пријава патената, Заводу је 

директно поднето 134 пријавe, а путем 

међународног Уговора о сарадњи у области 

патената (PCT систем) у националну фазу ушло је 

14 пријава. 

Од укупног броја директно поднетих пријава 

патената, домаћи подносиоци су поднели 127 

пријава за заштиту проналаска патентом, а страни 

подносиоци су поднели 7 пријава. Од 77 пријава за 

заштиту проналаска малим патентом, домаћи 

подносиоци су поднели 74 пријаве, а страни 

подносиоци су поднели три пријаве. 

У 2022. години је поднето укупно 21 

међународна 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 2022. године 

поднето 8 захтева за упис проширеног европског 

патента у Регистар патената и 1038 захтева за упис 

европског патента у Регистар патената. 

Према Стратегији развоја вештачке 

интелигенције у Републици Србији за период 2020-

2025. године Завод води евиденцију пријава 

патената које се односе на вештачку интелигенцију. 

Током 2022. године поднете су 4 пријавe патента из 

области вештачке интелигенције, а од 2017. године 

Заводу је укупно поднето 32 пријаве из области 

вештачке интелигенције.  
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Пријаве патената поднете од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Пријаве домаћих пријавилаца 162 168 138 138 127 

Пријаве страних пријавилаца поднете 

директно Заводу 
5 2 6 12 7 

ПЦТ пријаве у националној фази 7 7 2 6 14 

Укупно 174 177 146 156 148 

 

Пријаве патената према областима технике у 2022. години 

 
 

Пријаве патената које су поднете у 2022. години  

према земљи пријавиоца 

Ознака земље Број пријава 

RS 127 

AU 3 

UК 2 

ME 1 

CH 1 

 

Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Физичка лица 112 120 91 96 86 

Институти и факултети 37 15 32 22 22 

Привредна друштва 13 33 15 20 19 

Укупно 162 168 138 138 127 

 

Међународне пријаве поднете Заводу као заводу примаоцу од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Међународне пријаве поднете Заводу као 

заводу примаоцу 
20 32 22 16 21 

3

4

4

6

8

8

9

10

10

13

14

24

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Неорганска хемија

Органска хемија

Грађевинарство

Предмети за личну или кућну употребу

Транспорт

Осветљење и грејање

Одвајање; Мешање

Пољопривреда; Прехрамбени производи; Дуван

Електротехника

Здравље; Спасавање живота; Разонода

Погонске машине или пумпе

Инструменти

Остало
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Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента  

у Регистар патената поднети од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Захтев за упис проширеног европског 

патента 
101 61 26 15 8 

Захтев за упис европског патента 1325 1466 1428 1439 1038 

Укупно 1426 1527 1454 1454 1046 

 

Пријаве малих патената од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Домаћи подносиоци 68 79 82 108 74 

Страни подносиоци 2 3 4 6 3 

Укупно 70 82 86 114 77 

 

Пријаве малих патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Физичка лица 63 63 71 55 38 

Институти и факултети  2 6 7 38 30 

Привредна друштва 3 10 4 21 6 

Укупно 68 79 82 108 74 

 

 

Регистрована права - патенти и мали патенти 

У 2022. години је регистрован 1091 патент, од 

тога је 30 признато према националном поступку, 8 

патената је уписано у Регистар на основу Споразума 

о сарадњи и проширењу са Европским заводом за 

патенте, а 1035 патената је уписано у Регистар на 

основу Закона о потврђивању Конвенције о 

признавању европских патената. 

Током 2022. године регистровано је 38 малих 

патента, од тога је 36 малих патената регистровано 

на име домаћих лица, док су 2 мала патента 

регистрована на име страних носиоца. 

 

 

Регистровани патенти од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Патенти домаћих носилаца који су признати 

у националном поступку 
36 53 52 47 28 

Патенти страних носилаца који су признати у 

националном поступку 
8 6 4 2 2 

Уписани проширени европски патенти 109 73 28 10 8 

Уписани европски патенти 1376 1586 1462 1447 1053 

Укупно 1529 1718 1546 1506 1091 

 

 

Регистровани патенти домаћих носилаца од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Физичка лица 26 21 23 29 12 

Институти и факултети  5 30 15 10 9 

Привредна друштва 5 2 14 8 7 

Укупно 36 53 52 47 28 
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Регистровани мали патенти од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Домаћи носиоци 49 55 47 49 36 

Страни носиоци 4 2 0 4 2 

Укупно 53 57 47 53 38 

 

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2018. до 2022. године 

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Физичка лица 39 48 41 37 22 

Институти и факултети  4 4 5 9 14 

Привредна друштва 6 3 1 3 0 

Укупно 49 55 47 49 36 

 

На дан 31.12.2022. године у Републици Србији 

је било укупно 8613 важећа патента од којих је 465 

признато према националном поступку, а 1051 на 

основу Споразума о сарадњи и проширењу са ЕПО, а 

7097 на основу Закона о потврђивању Конвенције о 

признавању европских патената.  

На дан 31.12.2022. године у Републици Србији 

је било укупно 243 важећа мала патента. 

 

Сертификати о додатној заштити 

Заводу је током 2022. године поднето укупно 12 

захтева за признање сертификата о додатној заштити 

и то: 10 захтева се односило на лекове и 2 захтева се 

односило на средства за заштиту биља. Током 2022. 

године донето је укупно 9 решења о признању 

сертификата о додатној заштити, и то 7 сертификата 

за лекове и 2 сертификата за средства за заштиту 

биља. 

 

Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2018. до 2022. године 

Година Поднети захтеви за СДЗ Признати СДЗ 

 Лек Заштита биља Укупно Лек Заштита биља Укупно 

2018 14 3 17 / / / 

2019 13 / 13 16 / 16 

2020 7 1 8 10 1 11 

2021 11 3 14 9 2 11 

2022 10 2 12 7 2 9 

 

На дан 31.12.2022. године, у Републици Србији 

било је укупно признатих 73 сертификата о додатној 

заштити, од тог броја 63 сертификата се односи на 

лековњ и 10 на средства за заштиту биља. 

Остале активности 

Патентни стручњаци Завода су током 2022. 

године пружили 1699 услуга које су се односиле на 

остваривање патентне заштите на територији 

Републике Србије. 
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Услуге у области патената од 2018. до 2022. године  

Година 2018 2019 2020 2021 2022 

Извештаји о претраживању стања технике 150 150 138 140 134 

Резултати испитивања услова за признање 

патента 
136 172 240 144 127 

Резултати испитивања услова за признање 

сертификата о додатној заштити 
17 18 6 20 5 

Резултати испитивања услова за признање 

малог патента 
55 51 115 141 112 

Извештаји о претраживању патентне 

документације 
27 25 15 17 35 

Консултантске услуге 689 733 786 1024 927 

Одговори на дописе странака и органа 244 267 205 300 359 

Укупно 1318 1416 1505 1786 1699 

 

На предлог ЦЕБС регионалне групе, а уз 

националну подршку помоћница директора у Заводу 

за интелектуалну својину је у периоду од 3. до 7. 

октобра председавала 15. заседању Радне групе за 

развој Уговора о сарадњи у области патената и 32. 

заседању Комитета за техничку сарадњу која су 

одржана у Светској организацији за интелектуалну 

својину (WIPO).  

На основу потписаног Меморандума о сарадњи 

са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја помоћница директора и начелница Одељења 

за машинство, електротехнику и општу технику 

Завода су пружиле подршку такмичењу за Најбољу 

технолошку иновацију 2022 и одржале су три 

предавања учесницима такмичења са темом заштите 

иновација правима интелектуалне својине, у првом 

реду патената. 

Удружење пословних жена Србије у сарадњи са 

Заводом за интелектуалну својину, а под 

покровитељством Светске организације за 

интелектуалну својину (WIPO), по први пут ове 

године, доделило је специјално признање WIPO IP 

Enterprise Medal за 2022. Награда за предузетнице 

које успешно примењују интелектуалну својину 

припала је фирми „ЕКО ТИМ“ доо, Лозница чија је 

власница и директорка Љиљана Матковић. Ова 

награда додељена у оквиру манифестације „Цвет 

успеха за жену змаја“ на основу одлуке комисије која 

је била састављена од представница Удружења 

пословних жена и запослених у Заводу, а помоћница 

директора Завода била је чланица комисије за доделу 

награда најуспешнијим предузетницама у Србији у 

2022. години. 

Два стручњака из Одсека за хемију и хемијску 

технологију су у сарадњи са Светском организацијом 

за интелектуалну својину, успешно имплементирале 

WIPO стандард 26, тако да је од 1. јула 2022. године 

омогућено подношење пријава патената које садрже 

попис секвенци у електронској форми преко 

еПријаве Завода. 

Стручњаци Завода су интензивно сарађивали са 

Војнотехничким институтом у вези са решавањем 

питања патентибилности за поверљиве пријаве за 

које се води поступак признања у Војсци Србије. 

Шефица Одсека за хемију и хемијску 

технологију написала је стручне текстове за часописе 

у вези са одрицањем од патената за вакцине и о 

новом стандарду за приказивање биолошких 

секвенци у пријавама патената од 1. јула 2022. 

године.  

Помоћница директора написала је стручни рад 

„Вештачка интелигенција и патентно право“ који је 

објављен у часопису „Бранич“, који издаје 

Адвокатска комора Србије. 

Два стручњака из Одељења за машинство, 

електротехнику и општу технику учествовала су у 

Европској ноћи истраживача која је одржана 30. 

септембра 2022. године, којом приликом су упознале 

присутне са системом заштите проналазака у Србији. 

Два стручњака из Одсека за хемију и хемијску 

технологију су одржали семинаре: 27. новембра 

„Заштита права интелектуалне својине у фармацији“ 

на Фармацеутском факултету, и 22. новембра у 

Институту за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“. 

Начелница Одељења за машинство, општу 

технику и електротехнику одржала је презентацију 

„Студија случаја из области патената“ и „Увод у 

право ИС“, у организацији Пословне академије ПКС, 

као и предавања у организацији Завода за 
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интелектуалну својину: „Заштита иновативних 

техничких решења“ и „Како заштитити проналазак у 

иностранству“. 

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 2022. године 

учествовао у раду три заседања Савета на којима је 

одобрена заштита за 43 права оплемењивача. 

ЖИГОВИ 

У току 2022. године у Републици Србији је 

поднето укупно 6991 (5,6% ↑) пријава жигова: 2393 

(5,23%↑) пријаве жига поднето је непосредно Заводу 

и 4598 (5,82↑) међународних пријава. Домаћи 

пријавиоци поднели су 1539, а страни пријавиоци 

854 националних пријава жигова.  

 

 

Структура пријављених жигова од 2018. до 2022. године  

Година Међународне пријаве1 
Националне пријаве2 

Укупно 
Страни пријавиоци Домаћи пријавиоци 

2018 4835 782 1408 7025 

2019 4706 783 1310 6799 

2020 4298 762 1586 6646 

2021 4345 802 1472 6619 

2022 4598 854 1539 6991 

1 Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви 
2 Пријаве поднете непосредно Заводу (домаће пријаве жигова) 

 

У 2022. години, највећи број пријава жигова 

које су страни пријавиоци поднели непосредно 

Заводу је из САД, 165 пријава. Поред њих су 

подносиоци пријава из Кине са 136 пријава, 

Швајцарске са 101 пријавом, Уједињеног 

Краљевства са 44 пријаве, Немачке са 23 пријаве, 

Турске са 19 пријава. Из држава из окружења, 

подносиоци из Македоније поднели су 61 пријаву, 

Хрватске 19 пријава а из Словеније 15 пријава. 

 

 

Националне пријаве страних подносилаца 

 

 
 

Када је у питању заступљеност пријављених 

роба и услуга, током 2022. године, највише пријава 

националних жигова поднето је за: услуге из класе 

35, које се односе поред осталог и на услуге промета 

робе, оглашавања, пословног управљања – 660 

пријавa; робу из класе 5, која укључује нарочито 

фармацеутске и ветеринарске препарате, средства за 

уништавање штеточина, фунгициде, хербициде, 

санитарне препарате и средства за дезинфекцију – 

639 пријава; за услуге из класе 41, које обухватају 

нарочито услуге образовања, забаве, спортске и 

културне активности – 401 пријава; за робу из класе 

9, која обухвата различите научне, истраживачке, 

навигационе, геодетске, фотографске, 

кинематографске, аудиовизуелне, оптичке и друге 

апарате и инструменте, као и опрему за обраду 
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података, рачунаре, софтвер – 277 пријавa; за 

прехрамбене производе из класе 30, који укључују и 

кафу, какао, чај, хлеб, производе од житарица, 

пецива, кондиторске производе, зачине – 261 

пријава; за робу из класе 16, која се односи на 

штампане ствари, књиге, амбалажу, канцеларијски 

материјал – 254 пријаве а за услуге из класе 42, које 

се односе претежно на услуге научних лабораторија, 

инжењерске услуге, услуге компјутерског 

програмирања, архитектонске и услуге унутрашњег 

дизајна – 236 пријава; 

 

 

Заступљеност класа код националних пријава жигова у 2022. години 

 

 
 

Током 2022. године, домаћи пријавиоци 

поднели су 186 захтева за међународно регистровање 

жигова по основу Мадридског система, од којих су 

правна лица поднела 172 захтева, а физичка лица 14 

захтева за међународно регистровање. 

У 2022. години регистровано је 6577 жигова, од 

којих 4496 на основу пријава поднетих посредством 

Мадридског система, а 2081 на основу пријава 

жигова поднетих непосредно Заводу, што значи да је 

у односу на претходну 2021. годину, када је 

регистровано 6419 жигова, у 2022. години 

регистровано 158 жигова више (2,56%↑).  

 

 

Регистровани жигови према години регистрације 

 

 
 

Током 2022. године окончан је поступак по 2475 

пријава жигова поднетих непосредно Заводу и 

поступак по 4635 међународних пријава жигова.  
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Структура регистрованих жигова од 2018. до 2022. године 

Година Међународне регистрације 
Националне регистрације 

Укупно 
Страни носиоци Домаћи носиоци 

2018 5027 802 1438 7267 

2019 5692 803 1206 7701 

2020 4499 500 817 5816 

2021 4200 801 1418 6419 

2022 4496 836 1245 6577 

 

 

На дан 31.12.2022. године у Републици Србији 

у важности је било укупно 143.575 жигова, од којих 

је 35.899 регистрованих жигова на основу пријава 

жигова поднетих непосредно Заводу, у националном 

поступку, а 107.676 међународних жигова је у 

важности посредством Мадридског система. 

У 2020. години ступио је на снагу нови Закон о 

жиговима којим је први пут у домаће законодавство 

уведен институт приговора на пријаву жига. Током 

2022. године, поднето је укупно 53 приговора, као и 

49 тужби против коначних одлука Завода у области 

домаћих жигова. 

Остале активности 

У поступку испитивања услова за признање 

међународних жигова, током 2022. године испитане су 

4243 пријаве. На основу извршеног испитивања 

достављено је Светској организацији за интелектуалну 

својину 218 привремених одбијања међународних 

пријава жигова, а након спроведеног поступка донето је 

109 решења и 4635 дефинитивних одлука. Такође, у 

2022. години издато je 149 уверења о важењу 

међународних жигова. Домаћа физичка и правна лица 

поднела су 186 пријава за међународно регистровање 

жигова по основу домаћих пријава жигова и 

регистрованих жигова, као и 19 захтева за територијално 

проширење међународних жигова. Када су у питању 

поступци по захтевима за престанак због некоришћења и 

оглашавање ништавим међународних жигова, у 2022. 

години окончан је 21 поступак, од којих је 15 решења о 

усвајању захтева за престанак због некоришћења, два 

решења о одбијању захтева за престанак због 

некоришћења, једно решење о усвајању предлога за 

оглашавање ништавим, а три поступка су окончана 

обуставом.  

Поред наведеног, током 2022. године 

класификовано је 1496 фигуративних елемената из 

пријава жигова поднетих непосредно Заводу, према 

Бечкој класификацији фигуративних елемената 

жигова, и издата је 2091 исправа о жигу као редован 

посао у Одељењу за жигове. Испитано је 2300 

пријава домаћих жигова, издато је 2205 закључака за 

плаћање таксе за регистрацију жига, 312 резултата 

испитивања уредности, 173 резултата испитивања 

подобности и 284 резултата испитивања сличности у 

поступцима по домаћим пријавама жигова. Урађено 

је 429 решерша по захтевима странака за 

претраживање база података домаћих и 

међународних жигова. 

Такође, у Одељењу за жигове окончано је 29 

поступака по захтевима за престанак због 

некоришћења и предлозима за оглашавање 

ништавим домаћих жигова, донета су три решења о 

одбијању захтева за престанак жига због 

некоришћења, четири решења о оглашавању 

ништавим, два решења о одбијању предлога за 

оглашавање ништавим жига и 13 решења којима је 

усвојен захтев за престанак жига због некоришћења. 

У 2022. години у Одељењу за жигове радило се на 

пословима превођења са енглеског на српски језик 

измена и допуна 12. Издања Ничанске класификације и 

наслова класа (Скраћене класификације) са 

објашњењима – верзија за 2023. годину, у циљу 

годишњег ажурирања српске верзије међународне базе 

„Madrid Goods and Services Manager“ (MGS) на сајту 

Светске организације за интелектуалну својину (WIPO). 

Током претходне године, 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 ЦП4 – „Обим заштите црно-белих жигова“, 

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 2022. године домаћи и страни пријавиоци 

непосредно су Заводу поднели 99 пријава индустријског 

дизајна. У односу на 2021. годину број пријава поднетих 

непосредно Заводу мањи је за 11 пријавa (10%↓).  
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С обзиром на могућност подношења захтева за 

заштиту више дизајна једном пријавом (вишеструка 

пријава) пријављено је укупно 142 индустријска 

дизајна. Број пријављених индустријских дизајна 

мањи је за 31 индустријски дизајн (17,9%↓) у односу 

на претходну годину.  

Путем Хашког аранжмана поднета је 191 

пријава дизајна, што је за 34 пријаве (15%↓) мање у 

односу на 2021. годину. 

 

 

Пријаве индустријских дизајна у периоду од 2018. до 2022. године 

Година 

Националне пријаве1 

Међународне пријаве2 Укупно Домаћи подносиоци 

пријава 

Страни подносиоци 

пријава 

2018 96 22 181 299 

2019 75 26 246 347 

2020 97 32 247 376 

2021 84 26 225 335 

2022 76 23 191 290 
1 Пријаве поднете непосредно Заводу 
2 Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви 

 

Структура броја пријава индустријских дизајна 

поднетих непосредно Заводу између домаћих и 

страних подносилаца током 2022. године показује 

много већи проценат пријава домаћих подносилаца. 

Од укупног броја пријава домаћи подносиоци 

поднели су 76 (76,8%) пријава, а страни подносиоци 

23 (23,2%) пријаве индустријског дизајна. Структура 

пријава индустријских дизајна којe су страни 

пријавиоци поднели непосредно Заводу је: 8 пријава 

из Јапана, 5 пријава из Шпаније, 3 пријаве из 

Италије, по 2 пријаве из Сједињених Америчких 

Држава и Финске. Следе пријавиоци са по једном 

пријавом из Русије, Кине и Швајцарске. 

 

Пријаве индустријских дизајна страних подносилаца у 2022. години 

које су поднете непосредно Заводу 

 

 

 
 

Пријаве индустријских дизајна у националном 

поступку, током 2022. 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 2022. години су и класа 14 за 

опрему за снимање, телекомуникације или обраду 

података, класа 06 за намештај, класа 07 за предмете 

за домаћинство, класа 32 за графичке симболе и 

логотипове, декоративне узорке за површине и 

орнаменте и класа 28 за фармацеутске и козметичке 

производе, тоалетне артикле и апарате. 
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Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији 

 

 
 

 

Током 2022. године окончан је поступак 

испитивања за 302 пријаве, од тог броја поступак је 

окончан позитивно за 265 пријава, а негативно за 37 

пријава. Од позитивно окончаних пријава 74 су 

поднете непосредно Заводу, а 191 пријава је 

регистрована на основу Хашког аранжмана. Од 

укупног броја негативно окончаних пријава, 37 

пријава је поднето непосредно Заводу. 

 

 

 

Регистровани индустријски дизајни у периоду од 2018. до 2022. године 

Година 
Националне регистрације1 Међународне 

регистрације2 Укупно 
Домаћи носиоци права Страни носиоци права 

2018 91 15 176 282 

2019 75 27 246 348 

2020 72 28 247 347 

2021 71 28 225 324 

2022 52 22 191 265 

1 Регистровани индустријски дизајни непосредно у Заводу 

2 Регистровани индустријски дизајни преко Међународног бироа у Женеви 

 

 

На крају 2022. године у Републици Србији је 

било укупно 881 важећих индустријских дизајна који 

су регистровани у националном регистру. 

Током 2022. године урађене су 74 исправе о 

индустријском дизајну, 42 дописа, потврда и уверења 

за међународно регистроване дизајне и 35 решерша 

за привреду. Од стране домаћих пријавиоца поднето 

је 10 међународних пријава за заштиту 

индустријског дизјана путем Хашког аранжмана.  

У 2022. години настављени су предходних година 

започети пројекти у сарадњи са Заводом за 

интелектуалну својину ЕУ кроз учешће на 21. Састанку 

о размени искустава и уједначавању праксе између 

EUIPO-а и националних завода у области индустријског 

дизајна (21st Liaison Meeting on Designs), на коме је било 

речи о хармонизацији праксе у области дизајна.  

Настављен је рад са Републичким 

секретаријатом за јавне политике на Регистру 

административних поступака. 
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ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 

У погледу ознака географског порекла до краја 

2022. године у Републици Србији регистровано је 

укупно 82 ознаке географског порекла од којих је 81 

важећих. Од тог броја, 47 ознака се односи на 

пољопривредне и прехрамбене производе, 24 на 

алкохолна пића, пет на производе домаће радиности, 

четири на природне производе и једна на услуге. 

Од укупног броја важећих регистрованих 

ознака географског порекла, већи је број 

регистрованих имена порекла и то 54 имена порекла 

што чини 66,7%, у односу на 27 регистрованих 

географских ознака које чине 33,3%. 

 

 
 

Више од половине регистрованих ознака 

географског порекла (58%) се односи на пољопривредне 

и прехрамбене производе, затим 29,6% на алкохолна 

пића, 6,2% на производе домаће радиности, 5% на 

природне производе и 1,2% на услуге. 

 

 
У 2022. години су регистроване нове ознаке 

географског порекла и то име порекла „Пиротска 

пеглана кобасица” под регистарским бројем 81 и 

географска ознака „Ртањски мед” под регистарским 

бројем 82. Поднете су и две пријаве ознака географског 

порекла и то за географску ознаку „Кикиндска лудаја” и 

за географску ознаку „Мед са Таре”. 

Следеће ознаке географског порекла су добиле 

овлашћене кориснике: име порекла „Златарски сир” 

добило је овлашћеног корисника, а то је Удружење 

произвођача златарског сира „Златарски сир” из 

Нове Вароши, а име порекла „Пиротски качкаваљ од 

крављег млека” добило је новог овлашћеног 

корисника, а то је Пољопривредна задруга „Еко 

Петровић Крупац“ из Пирота. 

У 2022. години, следећи овлашћени корисници су 

обновили статус овлашћеног корисника: Привредно 

друштво за експлоатацију минералне воде и производњу 

пића „Књаз Милош а.д. Aранђеловац“ из Аранђеловца за 

географску ознаку „Књаз Милош Буковичка бања”, 

Занатска задруга за израду ћилима и сувенира „Дамско 

срце“ из Пирота за име порекла „Пиротски ћилим” и 

Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса 

„Футошки купус“ из Футога за име порекла „Футошки 

свежи и кисели купус”. 

Представник Завода за интелектуалну својину је 

учествовао на Регионалном симпозијуму о ознакама 

географског порекла одржаном у периоду 24-25.11.2022. 

године у Анталији у Републици Турској. Организатори 

симпозијума су били Светска организација за 

интелектуалну својину, Завод за патенте и жигове 

Републике Турске, Национални центар за интелектуалну 

својину Грузије и Агенција за интелектуалну својину 

Републике Азербејџан. Током симпозијума је закључено 

да су иновације и креативност у условима кризе која 

утиче на све националне економије остале отпорне, као и 

да производи са заштићеним географским пореклом 

имају снажан потенцијал у погледу утицаја на економске 

токове једне земље. Производе са заштићеним 

географским пореклом одликује дистинктивност управо 

на основу тог порекла, као и већа тржишна вредност, а 

често су цене оваквих производа и два пута веће од 

производа који немају заштићено географско порекло. 

Потрошачи све више посвећују пажњу производима са 

заштићеним географским пореклом, и према 

извештајима Европске комисије, продаја ових производа 

почев од 2010. године је порасла за чак 42%. Из 

наведених разлога ознаке географског порекла су један 

од значајних покретача економског и социјалног развоја 

свуда у свету јер стварају нова радна места на локалном 

нивоу, утичу на очување традиције, културе и производа 

домаће радиности.  
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„Пиротска пеглана кобасица” је име порекла за 

ферментисану кобасицу на бази јунећег, овчијег и 

козјег меса прве и друге категорије. Производ са 

именом порекла „Пиротска пеглана кобасица” се 

производи искључиво на територији Катастарске 

општине Пирот као и у рубним подручјима општина 

Књажевац и Димитровград. „Пиротска пеглана 

кобасица” је карактеристичног потковичастог 

облика, у чијој производњи се додаје и љута рецкава 

паприка која припада аутохтоној сорти „Пуцкава 

везенка дуга” чија употреба производу даје посебна 

и аутентична својства. Традиционална производња 

пиротске пеглане кобасице подразумева мануелну 

хомогенизацију, пуњење надева у говеђа танка црева, 

специфичан начин чворовања и везивања канапом од 

природног материјала, тако да кобасица поприма 

карактеристичан потковичаст изглед, и јединствен 

поступак „пеглања” у току производње. Поступак 

конзервирања се обавља поступком сушења без 

димљења, због чега се овај производ разликује и 

плени мирисом, изгледом и укусом. Пиротска 

пеглана кобасица се суши на хладном ваздуху 

(промаји), окачена на дрвене летвице тако да ваздух 

струји у правцу пегланих страна. Као последица 

„пеглања” готов производ поприма карактеристичан 

облик потковице који је на попречном пресеку 

елипсоидног облика. Због традиционалног начина 

производње, производи се једном годишње. 

Сушење/зрење треба да почне са првим мразом у 

години, што је очекивано средином новембра, 

односно почетком децембра. 

 

 

Фотографија: вебсајт Туристичке организације 

Пирот  

„Ртањски мед” је цветни, полифлорни мед 

добијен од медоносне пчеле Apis mellifera carnica, 

стационарним или селећим начином пчеларења. 

Мелисопалинолошком анализом је утврђено 96 

идентификованих типова полена у меду, а 

доминантан је укупан удео полена различитих 

ливадских зељастих биљних врста, жбунова и дрвећа 

са рубних подручја ливада и/или из воћњака 

екстензивног типа. Карактеристично је присуство 

Sorbus групе полена: Prunus, Malus, Pyrus, Crataegus, 

Sorbus (различито коштуњаво воће, трњине, јабуке, 

крушке, глог, оскуруша или мукиња). Боја „Ртањског 

меда” варира од светло окер жуте до светло 

ћилибарне, а укус се развија од умерено киселог 

преко умереног до интензивног слатког, често са 

појавом благо горког накнадног укуса праћеног 

појавом опорости и пецкања на грлу. У зависности 

од доминантног медоносног биља, мирис и арома 

„Ртањског меда” представљају хармоничну 

комбинацију биљних, воћних и цветних нота које 

могу бити веома суптилне, једва уочљиве до умерено 

изражене. Мирис „Ртањског меда” подсећа на 

осушено биље, ферментисано и прерађено воће, 

проткано лаганим цветним мирисима. Арома 

„Ртањског меда” је слабе постојаности, а током 

конзумирања се уочавају топле ноте на млечни 

карамел и пржени шећер, на свеже и ферментисано 

воће и на свеже цвеће. „Ртањски мед” је од умерене 

до изразите вискозности, а при кристализацији се 

кристалише у облику умерено грубих до грубих 

кристала. 

 

 
 

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА 

Током 2022. године Заводу за интелектуалну 

својину поднето је 445 пријава за уношење у 

евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета 

сродних права. 

 

 

Послови у вези са депоновањем и евидентирањем 

Подносиоци пријаве Ауторска дела 
Предметни сродних 

права 
Укупно депоновано 

Домаћи и страни 438 7 445 
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Поредећи број депонованих ауторских дела и 

предмета сродних права током последње три године 

може да се закључи да је број депонованих дела 

константан те да се креће између 400-450 

депонованих дела и предмета сродних права на 

годишњем нивоу.  

Извршена је измена образаца за уношење у 

евиденцију и депоновање ауторског дела и предмета 

сродних права (А-1 и С-1 образац) тако што је додата 

рубрика у којој подносилац може да унесе број 

телефона и имејл адресу. Оба обрасца су постављена 

на сајт Завода. 

 

Пријаве за уношење у 

евиденцију и 

депоновање 

Издате потврде 

о депозиту 

Дописи за 

уређење 

пријава 

Имејл 

одговори 

Поступање по 

осталим захтевима 

странака 

Непосредно 

примљене 

странке 

445 421 36 279 29 98 

 

 

Законодавна активност у домену ауторског и 

сродних права  

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 у 2022. години окончао 

рад на Нацрту Закона о ауторском и сродним 

правима. Уз Нацрт закона, Завод је припремио и 

образложење Нацрта закона, као и анализу ефеката 

прописа и остале пратеће материјале уз Нацрт 

закона. 

За потребе рада радне групе за израду Нацрта 

закона у Одсеку су обављени и следећи послови: 

истраживање на тему постојања права произвођача 

фонограма приликом уградње фонограма у 

видеограме и касније експлоатације видеограма; 

истраживање законских одредби европских држава 

којима су дефинисани фонограми (сачињен извод из 

британског, данског, француског, немачког и 

грузијског закона); истраживање начина подношења 

исправа у општем управном поступку; разматрање и 

превод одредаба немачког и аустријског закона у 

вези са одузимањем дозволе организацији за 

колективно остваривање права. 

Израђена је анализа ефеката Предлога уредбе о 

изменама и допунама Уредбе о утврђивању листе 

техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза 

плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и 

сродних права. 

Послови који се односе на издавање, обнову 

и одузимање дозволе за колективно 

остваривање ауторског и сродних права 

Организацији за колективно остваривање права 

интерпретатора - ПИ, обновљена је дозвола за 

колективно остваривање права интерпретатора. 

Истим решењем, организацији ПИ издата је дозвола 

за још једно право, право на додатну годишњу 

накнаду од произвођача фонограма из чл. 122б 

Закона. 

Спроведени су поступци по захтевима 

Асоцијације аутора - организација стваралаца 

ликовних дела за издавање дозволе за колективно 

остваривање права ликовних стваралаца, као и 

организације ОЛА за издавање дозволе за обављање 

делатности колективног остваривања права 

ликовних стваралаца и организацији је послат позив 

за уређење захтева за издавање дозволе; 

Послови који се односе на поступање по 

захтевима за давање сагласности на предлог 

Тарифе накнада 

Издато је решење о давању сагласности на 

Предлог тарифе за кабловско реемитовање 

интерпретација забележених на носач звука и слике 

који је поднела Глумачка организација Србије - ГОС. 

Поступајући по захтеву организација СОКОЈ, 

ОФПС, ПИ, УФУС АФА ЗАШТИТА, ГОС и ОФА за 

давање сагласности на Предлог тарифе, послат је 

позив за уређење захтева за давање сагласности на 

Предлог јединствене тарифе за остваривање права на 

посебну накнаду. 

Обављена је анализа захтева Организације 

ООРП за давање сагласности на предлог тарифе 

накнада за послугу ауторских дела издатих у 

штампаној форми. 

Послови у оквиру надлежности вршења 

надзора над радом организација за 

колективно остваривање ауторског и 

сродних права 

У току 2022. године, извршени су послови 

надзора над радом организација за колективно 

остваривање ауторског и сродних права у циљу 

утврђивања усклађености пословања организација са 

Законом, издатом дозволом и општим актима 

организације. 
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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  

недостајуће информације и документацију. 

Обављена је анализа годишњих извештаја за 

2021. годину о пословању и друге документације 

које су Заводу доставиле: организација СОКОЈ, 

ОФПС, ПИ, ОФА, ООРП и УФУС АФА ЗАШТИТА. 

Анализирана су следећа документа: извештаји о 

пословању организација и финансијски извештаји; 

годишњи обрачуни накнада; извештаји независног 

ревизора; годишњи извештаји Управног одбора; 

годишњи извештаји Надзорног одбора и 

финансијски планови за 2022. годину сваке од 

организација.  

Обављена је анализа одредби Статута 

организација ГОС и СОКОЈ, као и анализа Плана 

расподела организација: ОФПС и ООРП. 

У поступку надзора над радом, Завод је у 2022. 

години издао налоге за отклањање утврђених 

неправилности организацији ОФПС: решењe Завода 

од 13.9.2022. године којим је издат налог у вези са 

одлукама Скупштине о искључењу јавности са 

седница Скупштине и решењe Завода од 27.9.2022. 

године којим су наложене мере у вези са расподелом 

фонда за културне намене путем јавног конкурса. 

У току 2022. године Завод је контролисао 

пословање организација у вези са појединим 

представкама поднетим од стране носилаца права, 

чланова организације или трећих лица. Нарочита 

пажња је посвећена организацијама УФУС АФА 

ЗАШТИТА и ООРП и контроли примене Плана 

расподеле ових организација, као и контроли 

пословања најмлађе организације ГОС.  

У 2022. години представници Завода 

присуствовали су великом броју седница 

Скупштине, Управног и Надзорног одбора свих 

организација. 

Послови у вези са поступцима по жалбама и 

тужбама 

Одговорено је на жалбу ОФПС-а од 9.11.2022. 

године, у погледу Решења Завода 990 број 

2022/18024-05 од 27.9.2022. године којим су 

наложене мере у вези са расподелом фонда за 

културне намене путем јавног конкурса. 

Припремљен је одговор на тужбу организације 

ПИ којом се делимично оспорава Решење Завода 990 

број: 2022/9477-05 од 24.5.2022. године и копирање 

списа предмета ради слања суду. 

Остале редовне активности у 2022. години 

Поступајући по захтевима физичких и правних 

лица, Завод је издао осам мишљења о примени 

одредби Закона о ауторском и сродним правима.  

Анализиран је материјал у вези са радом 

Координационог тела за ефикасно спровођење права 

интелектуалне својине и учешће на састанку 

Координационог тела за ефикасно спровођење права 

интелектуалне својине 28.3.2022. године. Одржан је 

и састанак 18.10.2022. године у СИВ-у III, поводом 

IPA III пројекта у вези са спровођењем права.  

Анализирани су подаци, информације и 

текстови у делу о ауторском и сродним правима на 

енглеском ради припреме за постављање на нову 

интернет презентацију Завода. 

Представник Завода је учествовао на 

састанцима радне групе за израду Нацрта закона о 

филмском и другом аудиовизуелном наслеђу. 

Одржан је састанак са представницима Европске 

комисије у погледу усаглашености са Директивом о 

спровођењу права интелектуалне својине, 31.5.2022. 

године. Израђен је предлог за ревизију Националног 

програма за имплементацију прописа ЕУ у делу који се 

односи на ауторско и сродна права. 

Одговорено је на захтев Регулаторног тела за 

електронске медије којим су затражене информације 

о томе којим је организацијама издата дозвола за 

колективно остваривање ауторског, односно сродних 

права и чије потврде подносиоци пријава на јавни 

конкурс за издавање дозвола за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања и услуге радија 

путем терестричког дигиталног, односно аналогног 

преноса, треба да доставе Регулаторном телу за 

електронске медије. 

Поступајући по захтеву Републичког 

секретаријата за јавне политике који врши обрачун 

административног оптерећења и ефеката препорука 

за поједностављење административних поступака, 

прикупљени су подаци и достављена табела RAP 

Фреквенција поступака за 2021. годину. 

Одржан је онлајн састанак 16.11.2022. године са 

представницом Државног Завода за интелектуално 

власништво Хрватске, Даниелом Куштовић Кокот, 

по питању праксе њиховог Завода у погледу примене 

одређених одредаба Закона о ауторском и сродним 

правима које се тичу колективног остваривања 

права.  
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Оптички дискови 

Донето је Решење о додели лиценце за 

производњу оптичких дискова и производних делова 

привредном друштву City Records d.o.o. Подаци о 

лиценци за производњу оптичких дискова унети су у 

онлајн регистар издатих лиценци који Завод води. 

Учешће на семинарима и конференцијама 

Једнодневни вебинар о праву слеђења, односно 

праву аутора дела ликовне уметности на накнаду у 

случају препродаје његовог дела, одржан је 17. марта 

2022. године, организован од стране Светске 

организације за интелектуалну својину (WIPO) и 

Завода за интелектуалну својину. Један од предавача 

је била и шефица Одсека која је излагала тему: 

„Национални правни оквир права слеђења у 

Републици Србији“, а на вебинару је учествовало око 

70 учесника. 

Присуство онлајн седници Сталног комитета 

WIPO за ауторско и сродна права у априлу 2022. 

Запослени у Одсеку су учествовали у раду 

фокус групе Републичког секретаријата за јавне 

политике на тему начина поједностављења поступка 

за израду анализе ефеката прописа и докумената 

јавних политика (30-31. маја 2022). 

Од 6-7. септембра 2022. године представници 

Завода учествовали су на састанку организација за 

колективно остваривања права, удружења и савеза са 

подручја Јужне Европе који је одржан у Републици 

Словенији, Љубљана. 

Учешће са предавањем на међународном 

семинару „Leveling UP your IP: Strategies for 

Videogame Developers“, одржаном у Привредној 

комори Србије, 22. септембра 2022. године у 

организацији WIPO и Завода. 

За представнике Сектора тржишне инспекције, 

Министарства унутрашње и спољне трговине, 5. 

октобра 2022. године, одржана је полудневна онлајн 

обука на тему заштите ауторског и сродних права 

којој је присуствовало 98 инспектора. 

У оквиру семинара одржаног у сарадњи са 

Институтом за јавне политике на тему „Заштита 

интелектуалне својине у процесу развоја иновација“, 

одржан је округли сто у вези са надлежностима 

Завода и са заштитом ауторског и сродних права. 

У оквиру активности едукације запослених у 

Одсеку, запослени су пратили или су учествовали на 

следећим догађајима: 

- вебинар Министарства за европске интеграције са 

темом – „Класификација националних прописа у 

складу са прописима ЕУ и правна техника писања 

закона“; 

- обука „Методологија за израчунавање обима 

кривотворења и пиратерије“ у оквиру Twinning 

пројекта за спровођење права интелектуалне 

својине;  

- регионална радионица о аудиовизуелним 

интерпретаторима и Директиви ЕУ о ауторском 

праву под називом „Шта је донела директива о 

ауторском праву глумцима у Европској унији и 

које опције глумци у Словенији још увек имају?“, 

а коју је организовала AEPO-ARTIS, AIPA и 

Словеначки синдикат телевизијских и филмских 

глумаца; 

- онлајн семинар Правног факултета 

„Интелектуална својина и Интернет“; 

- вебинар ЕУИПО-а: "Conveying meaning – options 

and limits for protecting new forms of marks in 

collaboration with the Max Planck Institute" и 

- онлајн семинар „Унапређење контроле легалности 

Microsoft софтвера“ у организацији Привредне 

коморе Србије, Тржишне инспекције и Microsoft 

компаније. 

 

РЕГИСТРИ 

 

Поднете пријаве за признање права  

индустријске својине 

Година 

2018 2019 2020 2021 2022 

Пријаве патената 167 170 145 150 134 

PCT (национална фаза) 7 7 1 6 14 

Захтеви за валидацију европских проширених патената 1427 1527 1454 1454 1046 

Пријаве жигова 2190 2093 2347 2274 2393 

Пријаве малих патената 70 82 86 114 77 

Пријаве индустријског дизајна 118 101 129 110 99 

Пријаве за депоновање ауторских дела и депоновање 

предмета сродних права 
257 386 454 436 445 

Захтеви за установљење географских ознака порекла 2 4 0 2 3 



 

 

 

 

Подлистак ГИС 2023/2 

Supplement 2023/2  

ЗИС / RS / IPO 

 

223 

Захтеви за признање својства овлашћеног корисника 2 3 4 0 2 

Захтеви за издавање лиценци за производњу оптичких 

дискова 
1 1 1 1 1 

Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити 17 13 8 14 12 

Укупно 4258 4387 4629 4561 4226 

 

Регистрована права  Година 

индустријске својине 2018 2019 2020 2021 2022 

Националне патентне пријаве 44 60 65 49 30 

Проширени европски патенти 109 73 28 17 8 

Валидација европских патената 1376 1589 1465 1440 1053 

Мали патенти 53 57 54 53 38 

Жигови 2237 2009 1317 2219 2081 

Индустријски дизајни 106 102 100 99 74 

Признате ознаке географског порекла 3 2 0 0 2 

Призната својства овлашћеног 

корисника ознаке географског 

порекла 

5 0 7 0 2 

Сертификати о додатној заштити 7 14 9 11 9 

Укупно 3940 3906 3045 3884 3297 

 

 

 

Промене по регистрованим правима 

индустријске својине 

Година 

2018 2019 2020 2021 2022 

Промена имена и адресе 953 786 1050 1276 960 

Пренос права 495 642 408 777 621 

Лиценца и залога (упис и брисање) 151 237 110 248 74 

Укупно 1599 1665 1568 2301 1655 

 

 

 

Број продужених права 

индустријске својине 

Година 

2018 2019 2020 2021 2022 

Патенти 4483 5477 6321 7063 7693 

Мали патенти 118 135 132 141 133 

Жигови 1723 1393 1733 1671 1434 

Индустријски дизајни 45 43 139 144 75 

Овлашћени корисници ознака 

географског порекла 
1 4 0 2 3 

Укупно 6370 7052 8325 9021 9338 
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Број е-Пријава према врсти права 
Година 

2018 2019 2020 2021 2022 

Европски патент 1.067 1.369 1408 1424 1041 

Национални патент 10 11 30 42 46 

Национална фаза PCT пријава 0 0 1 2 8 

Мали патент 1 5 29 43 47 

Жиг 311 599 1358 1485 1611 

Индустријски дизајн 3 1 36 38 45 

Сертификат о додатној заштити 0 0 6 11 11 

Укупно 1.392 1.985 2867 3043 2809 

Удео електронски поднетих пријава 

индустријске својине 
34,81% 49,63% 68,69% 73,84% 74,27% 

 

 

У 2022. години Завод је издао 1.132 уверења и 

потврда о подацима о којима води службену 

евиденцију у регистрима права индустријске својине, 

донео је 665 решења о престанку патента/малог 

патента и послао је 1.175 позива за плаћање такси за 

одржавање, односно за продужење важења права. 

Током 2022. године, у Регистру заступника, Завод је 

обновио 74 уписа.  

Такође, у извештајном периоду, Завод је донео 16 

решења о ограничењу списка роба и услуга за жигове; за 

16 патената донео је решења о поновном успостављању 

права. Од укупно 22.361 отпремљеног документарног 

материјала, Завод је преко система електронске доставе, 

корисницима услуге еСандуче доставио 3.740 одлука, у 

форми електронског документа.  

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Међународна сарадња Завода за интелектуалну 

својину обухвата сарадњу 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), билатералну сарадњу са заводима других 

земаља, активности везане за приступање Републике 

Србије Европској унији и друге активности.  

У 2022. години, у међународним 

организацијама постепено се успостављао режим 

одржавања састанака уз физичко присуство 

учесника, претежно у хибридној форми, где је 

учесницима остављена могућност избора начина 

учешћа. Насупрот томе, већина међународних 

семинара и даље је организована искључиво у 

виртуелном формату.  

Сарадња са Светском организацијом  

за интелектуалну својину (WIPO)  

У 2022. години, делегација Завода је 

учествовала у раду редовног годишњег заседања 

Генералне скупштине WIPO, које је по први пут 

организовано у јулу месецу. 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 

новим директором Одсека за земље у транзицији и 

развијене земље, господином Хабибом Асаном и 

његовим сарадницима, као и са замеником 

генералног директора господином Марком 

Алеманом надлежним за иновациони екосистем. На 

овим састанцима размотрене су актуелне активности 

билатералне сарадње, као и главне активности 

предложене за 2023. годину.  

Помоћник директора Сектора за патенте Завода 

за интелектуалну својину учествовао је на састанку 

Сталног комитета за патентно право (SCР) у 

септембру и састанку Радне групе за развој Уговора 

о сарадњи у области патената (РСТ) Светске 

организације за интелектуалну својину (WIPO) у 

октобру у Женеви. Помоћник директора Завода 

такође је на позив организатора успешно 

председавао састанком Радне групе за развој Уговора 

о сарадњи у области патената.  

Помоћник директора Сектора за знаке 

разликовања Завода учествовао је у својству 

предавача на Састанку о географским ознакама, који 

је одржан у оквиру састанка Сталног комитета за 

жигове, индустријски дизајн и ознаке географског 

порекла у новембру.  
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Представници Завода такође су учествовали на 

другим редовним састанцима WIPO комитета и 

радних група, попут Сталног комитета за ауторско и 

сродна права, Комитета за стандарде и Комитета 

експерата Ничанске уније.  

Представник Завода учествовао је у својству 

предавача на WIPO регионалном семинару о 

географским ознакама у Анталији, Турска 24-25. 

новембра 2022 године. Такође у својству предавача, 

в. д. помоћника директора Сектора за међународну 

сарадњу, едукацију и информисање и информациони 

систем Завода учествовао је на WIPO регионалном 

вебинару о стратегијама интелектуалне својине и 

њиховој имплементацији одржаном 7. децембра 

2022. године. 

Поред тога, службеници Завода и други 

заинтересовани учесници из наше земље имали су 

прилику да прате догађаје у организацији WIPO на 

којима су разматране најактуелније теме из области 

интелектуалне својине, попут регионалног семинара 

о јавном здрављу и интелектуалној својини, 

регионалног семинара о пословној тајни, 

симпозијума о пословним тајнама и иновацијама, 

семинара о родном јазу у области интелектуалне 

својине, регионалном семинару на тему 

Сингапурског уговора о жиговном праву (STLT) и 

тренутним изазовима у области жиговног права, и 

друге. С обзиром да су сви ови догађаји 

организовани на даљину, велики број 

заинтересованих имао је прилику да их прати и 

активно учествује у њима.  

Што се активности Билатералног плана 

сарадње са WIPO тиче, настављен је рад на Пројекту 

о стратегијама интелектуалне својине и иновационом 

екосистему. Овај Пројекат, на коме је ангажован 

домаћи тим стручњака на челу са професором 

Бранком Радуловићем, односи се на процену 

националног иновационог система и развој 

практичног алата, метрике и процедура за праћење 

иновационих циљева. Резултати овог Пројекта биће 

значајни за израду нове Стратегије интелектуалне 

својине.  

У марту је одржан WIPO вебинар о праву 

слеђења, односно праву аутора дела ликовне 

уметности на накнаду у случају препродаје његовог 

дела. Овом приликом, поред иностраних стручњака, 

представник Завода одржао је предавање о 

националном правном оквиру права слеђења. У 

септембру, у Привредној комори Србије, 

организован је изузетно успешан Регионални 

семинар о видео играма у хибридном формату, на 

којој је излагао већи број страних и домаћих 

стручњака из ове индустрије, заступника, као и 

представник Завода. Ова млада индустрија 

последњих година се интензивно развија, посебно у 

нашем региону. У оквиру Билатералног плана 

сарадње, у WIPO магазину бр. 3 из септембра 

месеца, објављен је чланак директора Завода о 

Пиротском ћилиму, регистрованој ознаци 

географског порекла.  

Традиционална Међународна конференција о 

иновацијама и интелектуалној својини - Тесла фест 

одржана је у октобру у Новом Саду. На 

Конференцији је као и претходних година, излагање 

имао и представник Завода и додељена је WIPO 

медаља за најбољег проналазача.  

На прослави 102. године од оснивања Завода за 

интелектуалну својину 15. новембра додељено је као 

и претходних година пет WIPO награда, и то: за 

најбољег проналазача, правном лицу за најбољи 

регистрован индустријски дизајн, аутору 

монографског дела у области друштвено 

хуманистичких наука, ученику средње школе за 

најбољи проналазак и домаћем правном лицу са 

највећим интензитетом коришћења међународног 

система регистрације жигова током текуће године. 

Још једна WIPO награда додељена је први пут у 

2022. години, и то у оквиру манифестације „Цвет 

успеха за жену змаја”, коју су заједнички 

организовали 9. новембра Удружење пословних жена 

и Завод за интелектуалну својину. Награда је 

додељена предузетници која је захваљујући примени 

права интелектуалне својине остварила најбољи 

успех у пословању.  

 

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“ и „Уговора 

о сарадњи у промоцији алтернативног решавања 

спорова у области интелектуалне својине.“ У оквиру 

првог Уговора настављен је рад на унапређењу 

електронских система Завода, док је у оквиру другог 

настављена сарадња у погледу обука и промоције 

медијације у области интелектуалне својине. 

Почетком новембра, као наставак виртуелне 

радионице одржане 2021. године, у Београду је 

одржана изузетно успешна WIPO радионица о 

медијацији, на којој су учествовали медијатори са 

Листе Завода и надлежне судије - медијатори. Као 

WIPO предавач, и 2022. године био је ангажован 

господин Младен Вукмир, реномирани међународни 

стручњак и медијатор. У области медијације, такође 

је настављена сарадња која је предвиђена 
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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 са медијаторима са Листе Завода. 

Сарадња са Европском  

патентном организацијом (ЕРО)  

Представници Завода учествовали су на 

редовним састанцима управних тела Европске 

патентне организације, Управног савета, Комитета за 

буџет и финансије, Комитета за техничку и 

оперативну подршку, Комитета за патентно право и 

Изабраног комитета.  

Представници Завода такође су учествовали на 

више састанака сарадње у вези имплементације 

Билатералног плана сарадње 2021–2023.  

Као и претходних година, представници Завода 

имали су прилику да учествују на бројним 

виртуелним тренинзима ЕРО академије, укупно 25 

тренинга, као и да похађају курсеве енглеског, 

француског и немачког језика.  

Представник Завода учествовао је у раду Радне 

групе за ИТ безбедност. 

Сарадња са Заводом за интелектуалну 

својину Европске уније (EUIPO) 

У 2022. години представници Завода 

учествовали су на састанку на високом нивоу са 

извршним директором EUIPO у јулу, на више 

састанака размене искустава и праксе у области 

жигова, дизајна и сарадње, Конференцији о пракси 

права интелектуалне својине, као и на више вебинара 

у областима жигова и дизајна.  

У оквиру пројекта двогодишњег преузимања 

службеника националних завода (“Seconded National 

Experts”), настављен је рад два службеника Завода на 

пословима у Заводу за интелектуалну својину 

Европске уније (EUIPO) 

Студијске посете Заводу 

Осмочлана делегација Министарства финансија 

Црне Горе, Директората за интелектуалну својину, 

на челу са Јасном Вујовић, генералном директорком 

Директората за унутрашње тржиште, боравила је у 

студијској посети Заводу у периоду 19-20. маја 2022. 

године. Током дводневне студијске посете, колегама 

из Црне Горе пренета су искуства Завода у раду на 

пословима у вези различитих права интелектуалне 

својине, промоције права интелектуалне својине и 

услуга које Завод пружа својим корисницима. 

У периоду 3-6. октобра 2022. године, у Заводу 

је боравила седмочлана делегација из Института за 

интелектуално власништво Босне и Херцеговине, на 

челу са директором Института, Јосипом Мерџом. 

Циљ посете био је пренос искустава у вези са 

услугама едукације и услугом Дијагностике 

интелектуалне својине за привредне субјекте које 

пружа Завод као и у вези са поступцима заштите 

права интелектуалне својине од интереса за чланове 

делегације.  

Друге активности  

Што се других активности сарадње тиче, Завод 

је наставио успешну имплементацију Принципа 

заједничке праксе ЕУ у области жигова, 

имплементацијом Принципа (СР9) под називом 

„Дистинктивност тродимензионалних жигова (жиг 

који је сачињен из облика) који садрже вербалне 

и/или фигуративне елементе када облик сам по себи 

није довољно дистинктиван“ и Принципа (СР4) 

„Обим заштите црно белих знакова“. Оба Принципа 

преведена су на српски језик и укључена у 

Методологију поступања Завода за интелектуалну 

својину у поступцима за признање жига и у 

поступцима по регистрованим жиговима.  

У оквиру сарадње по основу Споразума о 

слободној трговини у централној Европи (CEFTA), 

представници Завода су учестовали у изради Нацрта 

одлуке о трговинским аспектима права 

интелектуалне својине Заједничког комитета CEFTA. 

Техничка радионица, организованa 7. и 8. децембра у 

Бриселу од стране EUIPO и CEFTA секретаријата, на 

којој су присуствовали представници Завода, била je 

посвећена разматрању Нацрта наведене одлуке. 

Представници Завода су такође, путем достављања 

потребних информација и коментара секретаријату 

CEFTA, учествовали у изради нацрта извештаја 

„Интелектуална својина и сродна права у оквиру 

CEFTA“. 

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, Завод је у фебруару 

обавештен да је ради унапређења и интензивирања 

сарадње успостављен вебсајт „Један појас, један 

пут“, док су у октобру службеници Завода позвани 

да учествују на онлајн тренингу о интелектуалној 

својини.  

Поред наведених тренинга, представници 

Завода за интелектуалну својину ангажовани на 

пословима заштите ауторског права учествовали су 

на два регионална скупа о колективним 

организацијама заштите права аутора у Словенији, 

Регионалној радионици о аудиовизуелним 
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интерпретаторима и Директиви ЕУ о ауторском 

праву, као и Састанку организација за колективно 

остваривања права, удружења и савеза са подручја 

Јужне Европе. 

У оквиру активности које се односе на 

приступање Републике Србије Европској унији, 

Завод је као и ранијих година руководио 

активностима које се односе на преговарачко 

поглавље 7 - Право интелектуалне својине, кроз 

припрему прилога Преговарачке групе за 

интелектуалну својину за годишњи извештај 

Европске комисије о напретку Републике Србије за 

2022. годину. Представници Завода су учестовали на 

састанку Пододбора за унутрашње тржиште и 

конкуренцију који је одржан 16. марта 2022. године, 

као и на састанку са Европском комисијом 31. маја 

2022. године. Завод је квартално извештавао 

Министарство за европске интеграције о спровођењу 

мера и активности предвиђених Националним 

програмом за усвајање правних тековина ЕУ 2022-

2025 (НПАА). 

Посебна радна група за припрему текста 

Нацрта закона о ауторском и сродним правима 

радила је на Нацрту закона о ауторском и сродним 

правима ради усклађивања са Директивом 

2012/28/ЕУ Европског парламента и Савета о 

одређеним дозвољеним облицима коришћења 

напуштених дела и Директивом 2014/26/ЕУ о 

организацијама за колективно остваривање 

ауторског и сродних права и мулти-територијалном 

лиценцирању права на музичким делима за онлајн 

употребу на унутрашњем тржишту. Састав Посебне 

радне групе су чинили представници Министарства 

привреде, Завода за интелектуалну својину, 

Министарства правде, Привредне коморе Србије, 

Народне библиотеке Србије и представници 

цивилног друштва. 

Уз подршку Твининг пројекта – ИПА 2016 

„Заштита и спровођење права интелектуалне својине 

у Републици Србији“ одржане су три радионице. На 

радионици одржаној 24. марта 2022. године у Заводу 

за интелектуалну својину, стручњаци Твининг 

пројекта су представили тест верзију Платформе за 

размену података између органа за спровођење права 

интелектуалне својине за кориснике Платформе, док 

је онлајн обука за коришћење Платформе одржана 

28. априла 2022. године, за представнике Тржишне 

инспекције и ИТ стручњаке Завода за интелектуалну 

својину. На радионици одржаној 19. априла 2022. 

године, за представнике органа за спровођење права 

интелектуалне својине и Завода за интелектуалну 

својину, презентована је методологија рачунања 

нивоа и обима фалсификовања и пиратерије, која је 

развијена у оквиру Твининг пројекта.  

Након завршене радионице 24. марта 2022. 

године, одржан је састанак чланова Стручне радне 

групе Координационог тела за прикупљање и 

анализу података и идентификацију трендова 

повреда права интелектуалне својине на коме је 

постигнута сагласност о методи за синтезу података 

која би требало да се користити у оквиру Платформе, 

о чему су обавештени експерти Твининг пројекта. 

Координационо тело за ефикасну заштиту права 

интелектуалне својине у Републици Србији је 

одржало два састанка у 2022. години, 28. марта 2022. 

године и 11. јула 2022. године. Оба састанка су била 

посвећена функционисању Платформе, као и 

разматрању мера за унапређење спровођења права 

интелектуалне својине. 

Најважнији текстови који су преведени на 

енглески језик били су Годишњи извештај Завода за 

интелектуалну својину и Закон о изменама и 

допунама Закона о патентима. Од великог значаја 

био је и превод текстова за учешће делегације 

Републике Србије на састанцима међународних 

организација, за потребе сарадње са Европском 

комисијом, информација 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  

Семинари и догађаји 

У организацији Центра за едукацију и 

информисање (ЕИЦ) и других запослених Завода, 

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 934 

учесника. Од тог броја, девет догађаја је одржано 

онлајн, a три у хибридном формату. Највећи број 

догађаја, укупно 15 догађаја са 457 учесника, био је 

посвећен темама искључиво у вези са патентном 

заштитом проналазака и претраживањем патентне 

документације у онлајн базама. За истраживаче са 

института и факултета одржано је осам едукативних 

догађаја са 173 учесника, за студенте и запослене на 

факултетима шест догађаја са 172 учесника, а за мала 

и средња предузећа и стартапе одржано је седам 

догађаја са 85 учесника. На пет јавних догађаја који 

су одржани за општу јавност, било је 470 учесника из 

различитих циљних група. Један од таквих догађаја 

одржан је поводом Светског дана интелектуалне, 26. 

априла 2022. године, са темом „Интелектуална 

својина и млади“ на којем су се представиле 

институције које опредељују средства за иновације 

младим иновативним тимовима као и тимови - 
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добитници грантова од: Фонда за иновациону 

делатност, Raising Starts програма Научно-

технолошког парка Београд, Startech програма 

НАЛЕД-а и такмичења Најбоља технолошка 

иновација. За креаторе видео игара одржан је по 

први пут догађај у Србији који се односио на права 

интелектуалне својине у развоју видео игара, Level 

Up Your IP: Strategies for Videogame Developers. 

Догађај је одржан 22. септембра 2022. године у 

сарадњи са Светском организацијом за 

интелектуалну својину (WIPO), Асоцијацијом 

индустрије видео игара Србије (SGA), и Привредном 

комором Србије где је и одржан догађај. Сам догађај 

одвијао се и уз пренос на YouTube каналу Завода. 

Више догађаја је одржано у сарадњи са Научно-

технолошким парком Београд за стартапе у оквиру 

програма Raising Starts. Нека од предавања која се 

већ традиционално одвијају дуги низ година у 

континуитету у сарадњи са одређеним 

институцијама одржана су за: студенте 

Криминалистичког универзитета у Земуну, студенте 

постдипломских студија Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, студенте Факултета 

техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу 

и Факултета организационих наука Универзитета у 

Београду. Остали догађаји у области едукације, 

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 свакој циљној групи.  

 

 
График 1: Активности едукације и промоције 

 

Услуге за МСП:  

Дијагностика интелектуалне својине  

Услугу дијагностике интелектуалне својине Завод је 

кроз ЕИЦ наставио да пружа и током 2022. 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 

потписаном плану билатералне сарадње са Европским 

патентном организацијом (ЕПО) за период 2021-2023. У 

току 2022. године, извршено је 15 услуга Дијагностике 

интелектуалне својине. Од тог броја 10 услуга је пружено 

привредним субјектима, док је пет услуга пружено 

истраживачким тимовима са универзитета или института, 

који су били учесници на различитим истраживачким или 

иновационим пројектима. Привредни субјекти којима је 

услуга пружена су: Техника театар из Банатског Новог 

Села, Score pro из Крагујевца, Soft investment group d.o.o. 

из Пожаревца, Inberg d.o.o. из Бољеваца, Autologik d.o.o. из 

Београда, Red stone gaming d.o.o. из Ниша, FarmBot d.o.o. 

из Новог Сада, Металац Посуђе д.о.о. из Горњег 

Милановца, Ningen d.o.o. из Београда и Angela Comfort из 

Ћуприје. Истраживачки тимови са универзитета и 

института којима је пружена услуга дијагностике су били 

тимови са Института за биолошка истраживања Синиша 

Станковић, Фармацеутског факултета, Научног института 

за прехрамбене технологије и два тима са 

Електротехничког института Никола Тесла.  

Статистика пријава поднетих захтева за 

заштиту различитих права индустријске својине од 

стране корисника, након пружених укупно 476 

услуга Дијагностике интелектуалне својине од када 

се она изводи (од 2010. године), приказана је 

табеларно у наставку.  
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Број поднетих пријава за заштиту права интелектуалне својине  

након пружених услуга дијагностике интелектуалне својине од 2010. до 2022. године

 

 

 

Поред поднетих пријава за признање права 

индустријске својине, након одржаних услуга 

поднети су и бројни захтеви за комерцијалnе услуге 

претраживања права индустријске својине.  

Пружање информација и консултација 

странкама  

Свакодневно су пружане различите 

информације и консултације странкама путем 

телефона, електронском поштом, лично, као и током 

термина Отворена врата, како о поступку заштите 

појединих права интелектуалне својине, тако и по 

другим питањима као што су начини остваривања 

својих права, претраживању патентне документације 

и друге информације. Током 2022. године за 3071 

(21%↓) странку пружено је 3685 (18.3%↓) 

консултација за различита питања о правима 

интелектуалне својине према следећој табели. 

 

 

Број пружених консултација странкама у 2022. години 

Број странака 3071 (21%↓) 

Начин консултације Број комуникација 3463 

Телефоном 2344 

Електронском поштом 834 

Лично у Заводу 285 

Сати за консултације 966 

Тема консултација Број консултација 

Жигови 2121 

Патенти 764 

Ауторско право 390 

Дизајн 121 

Електронско подношење 106 

Друга питања 183 

Укупно консултација 3685 

 

Током термина Отворена врата који се одржава 

сваког трећег четвртка у месецу резервисаном 

искључиво за пружање консултација и на који се 

странке углавном пријављују путем електронске 

поште, током 8 термина на двочасовним 

консултацијама присуствовало је 12 странaка. 

У 2022. години, на писани захтев странака и уз 

плаћање прописане таксе, урађено је 46 

претраживања патентне документације према 

библиографским подацима. 

Број пружених услуга дијагностике ИС 2010-2022 476  

Број национално поднетих пријава за заштиту жига 618  

Број националних пријава дизајна 114  

Број национално поднетих пријава патената/малих патената  57  

Број поднетих међународних жигова  197  

Број поднетих међународних пријава дизајна 64  

Број поднетих PCT/EP пријава патената 12  

Број поднетих захтева за депоновање дела ауторског права 89  

Укупно поднетих захтева за заштиту права индустријске својине и депоновање  1151  
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Промотивне активности 

Завод за интелектуалну својину је током 2022. 

године учествовао и имао излагачки штанд на пет 

сајамских манифестација: 17. Сајам привреде СПРЕГ 

у Ваљеву од 7. до 9. априла 2022. године; „Belgrade 

Future Gaming“ у Београду, од 31. маја до 1. јуна 

2022. године; 18. Шумадијски сајам пољопривредеу 

Крагујевцу, од 8. до 11. септембра 2022. године; 36. 

Тесла фест у Новом Саду, од 12. до 15. октобра 2022. 

године и 16. сајам „Етно храна и пиће 2022“ у 

Београду, од 24. до 27. новембра 2022. године. Током 

наведених сајмова пружане су консултације и 

информације о правима интелектуалне својине 

посетиоцима штанда и излагачима. Стручњаци 

Завода су у мају обавили једнодневну посету 89. 

Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, 

где су остварили контакте са излагачима.  

Током 2022. 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 2021. годину који 

је објављен 6. априла 2022. године. 

У вези са пословима одржавања интернет 

презентације Завода постављено је 95 вести на 

интернет страници на српском језику и 69 вести на 

страници сајта на енглеском језику. Током 2022. 

године на веб-сајту Завода било је 102.217 сесија од 

стране 68.722 корисника (68.000 нових корисника). 

Просечан број сесија по кориснику био је 1,51, а по 

једној сесији у просеку је отварано 6,18 страница. 

Посао у вези са припремом нове интернет 

презентације Завода, започет у априлу 2021. године, 

окончан је пуштањем у рад нове интернет 

презентације Завода у фебруару 2022. године. Нови 

вебсајт Завода урађен је уз подршку пројекта 

Швајцарске конфедерације „Подршка праву 

интелектуалне својине у Србији“, који је завршен 

крајем 2021. године. У сарадњи са WIPO израђена је 

нова страница „WIPO Jobs“ за промоцију огласа за 

запослење у WIPO-у.  

На YouTube канал Завода постављено је 13 

нових видео записа Завода, док је четири екстерна 

видео записа постављено у плејлисту. Видео записи 

преко канала Завода прегледани су 40.963 пута од 

стране 3.072 јединствених гледалаца. На друштвеним 

мрежама Завода вршила се промоција тема у вези са 

правима интелектуалне својине и радом Завода 

путем: 137 објава и 150 прича на Facebook-у са 

дометом од 76.257 особа (интеракција од стране 

4.801 корисника), 139 објава и 185 прича на 

Instagram-у са дометом од 45.589 особа (интеракција 

од стране 5.103 корисника), 138 објава на linkedIn-у 

са дометом од 132.034 особе (интеракција 5.223 

корисника) и 194 твита и ретвита на Twitter-у са 

дометом од 8.425 особа (интеракција 661 корисника).  

Библиотечки послови 

Током 2022. године у библиотеци Завода 

заведенo је кроз програм COBISS 112 монографских 

публикација. Извршена је претрага за 23 књигe за 

запослене у Заводу и кориснике ван Завода и 

извршено је 77 задужењa и раздужењa књига. У 

библиотеци се чувају и колекције националне 

патентне документације у папиру која је допуњена са 

списима домаћих носиоца права и то са 67 списа 

патената и малих патената (980 странa). Извршен је 

пријем и завођење 166 часописа. Библиотека Завода 

има 6.306 монографских и серијских публикација 

(5.985 монографских), од тога 4.889 јединствених 

монографских наслова, и 2.011 свезака серијских 

публикација.  

Друге активности  

У оквиру пројекта Научно-технолошког парка 

Београд „Технопарк Србија 2“, који је подржан од стране 

Швајцарске конфедерације у циљу подизања капацитета 

научно-технолошких паркова у Србији, за тимове који су 

ушли у конкуренцију за pre-seed програм „Raisnig Starts“ 

одржана је једнодневна обука „Заштита иновација 

правима интелектуалне својине“ 7. марта 2022. године. 

Након обуке уследиле су детаљније консултације у вези 

са заштитом и укључивањем интелектуалне својине у 

стратегију развоја иновација, за шест тимова који су 

конкурисали за овај програм подршке иновацијама. 

Представници Завода, као индиректни партнери на 

пројекту, учествовали су и на неколико догађаја, који су 

се одвијали у три научно-технолошка парка у Србији, у 

Београду, Нишу и Чачку, као подршка за консултације за 

питања интелектуалне својине за станаре паркова и 

добитнике грантова у оквиру пројекта. Такође, 

представници Завода учествовали су на једном састанку 

Управног одбора пројекта као и на састанку за 

евалуацију након протекле половине времена трајања 

пројекта. У сарадњи са Научно-технолошким парком 

Београд, реализована је и једна активност сарадње 

Завода са Светском организацијом за интелектуалну 

својину – WIPO, а то је израда прилагођене WIPO 

публикације „Предузетничке идеје: Водич о 

интелектуалној својини за стартапе“ која је припремљена 

за објаву.  

Један члан Центра учествовао је у комисији за 

доделу годишњих награда на конкурсу за WIPO 

награде, за категорију проналазака ученика из 

средњих школа за 2022. Представник Завода 

учествовао је на два састанка Савета за сарадњу 

науке и привреде. Рад Савета координира Привредна 

комора Србије. 
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За потребе Завода и Центра, спроведена је 

израда спецификација и неколико поступака набавке 

услуга за потребе спровођења едукативних и 

промотивних активности. 

У оквиру Твининг пројекта ИПА 2016 „Заштита 

и спровођење права интелектуалне својине у 

Србији“, Министарства унутрашње и спољне 

трговине, који је завршен крајем 2021. године, у 

оквиру активности које су се спроводиле у вези са 

платформом за размену информација између 

институција за спровођење права интелектуалне 

својине, вршена је у више наврата анализа за 

подизање функционалности Платформе која је 

испоручена Заводу у мају 2022. године.  

Едукација запослених и учешће на  

конференцијама и студијским посетама: 

Током 2022. године већина обука међународних 

организација за интелектуалну својину и домаћих 

институција одвијала се путем различитих онлајн 

платформи, а запослени у Центру за едукацију и 

информисање пратили су бројне семинаре, догађаје и 

обуке у циљу унапређења професионалних вештина 

у областима од значаја за извођење активности 

Центра. Наведене су само неке од њих: 

- Семинари, конференције и обуке ЕПО и ЕПО 

Академије: „Patenting in disruptive CII 

Technologies – Patenting quantum-based 

technologies; ЕПО/European IP Helpdesk: Patent 

protection for EU funding; PATIB 2022. 

- Семинари Светске организације за 

интелектуалну својину: „Онлајн пиратерија“, 

„Leveling up your IP: Strategies for Videogame 

Developers“, „Patentability of Computer-

Implemented Inventions“;  

- Семинари ЕУИПО академије: “Trademarks and 

designs in the metaverse: legal aspect/EUIPO 

practice”; 

- Семинари Националне академије за јавну 

управу: „Јавни наступ“, „Развој вештине 

приповедања“, „Модеран концепт управљања и 

развоја људских ресурса“; 

- CoCo Net Annual Training; 

- Вебинар у организацији НТП Београд: 

„Заштита жига у САД и Кини“; 

- Едукација из области дигиталног маркетинга; 

- Едукација из области библиотечких послова; 

- Едукација из области безбедности и здравља на 

раду именоване особе за безбедност из Завода. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ИЗДАВАШТВО 

Електронско подношење пријава и поднесака 

Систем е-Пријава за електронско подношење 

пријава и поднесака жигова, патената, малих 

патената и индустријског дизајна функционише од 

2016. године. Кроз промоцију и унапређења система 

остварен је и даљи раст заступљености електронског 

вида подношења. У приложеној табели приказан је 

упоредни обим електронски поднетих пријава за 

заштиту права индустријске својине у претходним 

годинама и поднесака. 

 

 

 

Удео електронски поднетих: Година 

2018 2019 2020 2021 2022 

пријава индустријске својине 34,81% 49,63% 68,69% 73,84% 74,27% 

поднесака 11,35% 24,12% 51,76% 57,93% 59,29% 

 

 

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  

више заступничких канцеларија, међу којима су и 

оне које су носиоци највећег обима посла. Са 

повећањем броја клијената заинтересованих за е-

Доставу као и поступним укључивањем све већег 

броја запослених, Завод је достигао значајан обим 

послатих електронских докумената. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подлистак ГИС 2023/2 

Supplement IPG 2023/2 

232 ЗИС / RS / IPO 

 

Проценат електронске доставе у 2022. години 

 
 

 

Развој информационог система и 

дисеминација података 

У погледу развоја система за вођења поступака 

признања и одржавања права интелектуалне својине, 

рађено је на одржавању програма у употреби. 

Између осталог, унапређено је евидентирање е-

плаћања и омогућено је додавање биолошких 

секвенци у складу са новим WIPO стандардом ST26. 

Завод је по редовној динамици прослеђивао 

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 националном 

регистру. Објављен је превод актуелних верзија 

међународне класификације патената, међународне 

класификације за робу и услуге 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. Редовно су слати 

подаци о објавама патентних докумената у базу коју 

одржава ЕПО – Espacenet и обезбеђен је аутоматски 

пренос правног статуса европских патената 

назначених за територију Републике Србије у „EPO 

Patent Register“. У оквиру активности сарадње са 

ЕПО, представници Зaвода су учествовали у радним 

групама за информациону безбедност као и за 

мапирање пословних процеса 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. 

Администрација ИКТ система 

Уз редовно одржавање и техничку подршку 

корисницима, спроведена је  набавка информатичке 

опреме као и услуга сервисног одржавања, чиме је 

повећана оперативност, поузданост и продужен 

употребни радни век опреме. Набављени су два нова 

мрежна преклопника - свича и замењени постојећи 

чиме је унапређено функционисање рачунарске 

мреже. Проширен је смештајни простор на уређајима 

за складиштење података. 

Гласник интелектуалне својине 

Завод је у току 2022. године објавио 12 

редовних бројева Гласника интелектуалне својине у 

којима су садржане објаве свих права индустријске 

својине, као и 12 издања која се објављују средином 

месеца само са текућим објавама пријава жигова. Сва 

издања Гласника се објављују само у електронском 

формату. 
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МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 

У току 2022. 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, 

25.10.2022, као и једно преиспитивање Система од 

стране руководства, 28. и 30.10.2022. 

У погледу предложених и покренутих 

корективних мера, у претходној години покренуто је 

девет нових предлога текућих и накнадних 

корективних мера, за десет претходно покренутих 

текућих и накнадних мера су рокови за њихово 

закључивање продужени, док је успешно закљученo 

шест покренутих предлога корективних мера. Поред 

тога током 2022. године разматрани су извештаји на 

основу извршених интерних провера, екстерних 

провера, мерења квалитета и анализе ризика.  

У 2022. години у сертификованим 

организационим јединицама спроведено је и 

испитивање задовољства корисника услугама 

признања патента, малог патента и националног 

жига, са следећим резултатима: 54.55% 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, 36.36% је било 

задовољно овом услугом, 4.54% је било 

незадовољних, док 4.54.% није до краја попунило 

упитник. По питању малих патената: 83.33% 

испитаних корисника је била веома задовољно, а 

16.67% задовољно нивоом пружене услуге у 

поступку признавања малог патената, незадовољних 

није било. У Одељењу за жигове, 82% испитаних 

корисника било је веома задовољно нивоом пружене 

услуге у поступку признања националног жига, док 

је 17.78% њих било задовољно том услугом, док 

незадовољних није било. 

Осим наведеног, у току 2022. године, 

ажурирано је неколико процедура процесног нивоа 

система квалитета, као и сам Пословник система 

менаџмента квалитетом. Процесне процедуре су 

измењене у деловима који се односе на интерне 

уговоре организационих јединица које пружају 

услуге сертификованим одељењима, функције у 

систему, уз пратећа ажурирања записа обука 

запослених и сличних евиденција. Пословник 

система менаџмента квалитетом је измењен у 

области циљева квалитета, који су детаљније 

дефинисани ради боље транспарентности.  

Редовна надзорна провера Система квалитета 

успешно је спроведена 01.11.2022. од стране 

сертификационог тела Bureau Veritas doo.  

 

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА И ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ 

У Заводу за интелектуалну својину на дан 

31.12.2022. године био је 71 запослен државни 

службеник. Поред овог броја, у Заводу су била 

запослена два државна службеника на одређено 

време ради замене одсутних државних службеника, 

као и осам лица која су била ангажована путем 

уговора о обављању привремених и повремених 

послова. 

У 2022. години је спроведено два поступка 

јавних набавки на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС", бр. 91/19), и то: набавка 

(продужење важења) лиценци коришћења 

антивирусне заштите за потребе Завода за 

интелектуалну својину и набавка мрежне опреме. 

Завод је у 2022. години започео набавку услуге 

посредовања при набавци авио карата и других 

путних карата и хотелског смештаја за потребе 

обављања службених путовања у земљи и 

иностранству запослених. 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, рачунарске опреме, услуге 

мобилне телефоније, интернета и осигурања 

запослених. 

 

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 2022. годину 

су приказани остварени јавни приходи у укупном 

износу од 678.739.547 динара, и то: 

а) приходи од административних такси - у току 

2022. године остварено је укупно 516.733.121 динара 

прихода од административних такси. У наведени 

приход укључен је и приход који Завод за 

интелектуалну својину остварује и по основу члана 
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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 

2022. години износио је 189.356.070,50 динара од 

чега је 96.337.283 динара пренето на рачун 

републичких административних такси, док је износ 

од 93.018.787,50 динара уплаћен на рачун Европског 

завода за патенте. 

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 

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 2022. години укупно је 

остварен приход у износу од 1.382.566,21 CHF, и то: 

по основу Мадридског аранжмана укупно 

1.331.160,21 CHF, а по основу Хашког споразума 

51.406 CHF или укупно 160.691.198,43 динара. 

II Сопствени приход  

У 2022. 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 

1.377 EUR, односно 161.781,99 динара, који је у 

целости пренет у буџет. 

III Донације 

Завод је по основу донација у 2022. години 

остварио приход од укупно 1.153.446,03 динара и то: 

на основу члана 16. Правилника о поступању 

Управног савета ЕПО (СА/D21/09 од 27.10.2009) 

којим је предвиђенa надокнада 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 2022. 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 142.514.246,00 динара, чија 

структура је приказана у следећој табели: 

 

 

УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ 

Програмска активност 0001:   Заштита индустријске својине. ауторског и сродних права и  

 информационо-образовни послови у вези са значајем заштите 

Ек.кл. Опис 

Закон о буџету Републике Србије 

за 2022. годину ("Сл. гласник РС", 

бр. 84/19) са изменама 

апропријација и по свим  

изворима финансирања  

Утрошак за период  

01.01 - 31.12.2022. године 

по свим изворима 

финансирања  

1 2 3 4 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 70.250.000 70.244.556 
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412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

12.377.000 11.344.496 

415 Накнаде трошкова за запослене 

(превоз на посао и са посла) 

1.800.000 1.533.377 

421 Стални трошкови 801.000 0 

422 Трошкови путовања 4.210.000 3.609.180 

423 Услуге по уговору 6.074.000 4.467.443 

424 Специјализоване услуге 200.000 169.902 

512 Машине и опрерма 700.000 279.600 

Укупно програмска активност 0001:  96.412.000 91.648.554 

 

Од укупног утрошка у износу од 91.648.554 

износ од 89.389.727 динара се односи на средства из 

буџета. Износ од 2.258.827 динара односи се на 

донације из претходних година. 

 

Програмска активност 0003:    Администрација и управљање 

Ек.кл. Опис 

Закон о буџету Републике Србије 

за 2022. годину ("Сл. гласник РС", 

бр. 84/19) са изменама 

апропријација  

Утрошак за период  

01.01 - 31.12.2022. године 

1 2 3 4 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 26.949.000 26.926.256 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4.352.000 4.348.590 

413 Накнаде у натури 490.000 490.000 

414 Социјална давања запосленима 2.100.000 2.058.558 

415 
Накнаде трошкова за запослене 

(превоз на посао и са посла) 
770.000 724.538 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
720.000 687.880 

421 Стални трошкови 2.630.000 1.952.326 

422 Трошкови путовања 610.000 172.476 

423 Услуге по уговору 6.250.000 6.231.083 

424 Специјализоване услуге 900.000 741.038 

425 Текуће поправке и одржавање 450.000 382.298 

426 Материјал 4.050.000 2.555.047 

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

100.000 75.000 

512 Машине и опрема 3.809.000 2.383.674 

515 Нематеријална имовина 1.200.000 1.136.928 

Укупно програмска активност 0003:  55.380.000 50.865.692 

 

Укупан утрошак од 50.865.692 динара односи се на 

средства из буџета. 
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35. СУСРЕТ КОПАОНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИРОДНОГ ПРАВА 

„ПРОНАЛАЗАЧКА СВЕДОЧАНСТВА КАО ОБЛИК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА” 

Копаоник, 13-17. децембра 2022. године 

Н А У Ч Н О  С Т Р У Ч Н И  Р А Д  

Снежана Шарбох, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику 

Саша Здравковић, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику 

 

Поред патента и корисног модела, заштита 

проналазака могућа је и проналазачким сведочанством. 

Проналазачка сведочанства су настала после Октобарске 

револуције у Русији, као покушај прилагођавања 

патентног система заснованог на приватној својини и 

искључивим правима на искоришћавање проналаска 

новонасталом друштвеном уређењу које је одликовало 

заједничко власништво над средствима за производњу. 

Иако се данас сматрају реликтом социјализма, у периоду 

између 1919. године и почетка деведесетих година 

прошлог века проналазачка сведочанства су имала 

значајну улогу у развоју иновација у социјалистичким 

земљама, укључујући и послератну Југославију. Данас 

проналазачка сведочанства првенствено имају значај као 

део стања технике које се користи за испитивање новости 

и инвентивног нивоа проналазака у поступку заштите 

патентом. 

Кључне речи: проналазачко сведочанство, 

заштита проналазака, социјализам, патент 

УВОД 

Иако патент представља најпознатије и 

најраспрострањеније право које обезбеђује заштиту 

проналазака, треба истаћи да су већ од настанка 

савременог система заштите индустријске својине, 

успостављеног Париском конвенцијом за заштиту 

индустријске својине из 1883. године, пријавиоцима 

на располагању биле и друге могућности за заштиту 

проналазака. Тако се у чл. 4. Париске конвенције 

поред патената експлицитно наводе и корисни 

модели (који се у неким земљама такође називају 

моделима за искоришћавање, малим патентима, 

неиспитаним патентима и др.), којима су се у 

каснијим ревизијама ове конвенције (последњи пут 

ревидирана у Стокхолму 14. јула 1967. године) 

придружила и проналазачка сведочанства1. Поред 

тога, проналазачка сведочанства су укључена и у 

одредбе Уговора о сарадњи у области патената 

(Patent Cooperation Treaty) и то чл. 2. и 432. 

                                                           
1 Uredba o ratifikaciji Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine 
od 20. marta 1883. godine, revidirana u Briselu 14. decembra 1900. 

godine, u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. 

godine, u Londonu 2. juna 1934. godine, u Lisabonu 31. oktobra 1958. 
godine i u Stokholmu 14. jula 1967. godine, Sl. list SFRJ – 

Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 5/74 i Sl. list SFRJ – 

Međunarodni ugovori, br. 7/86 – dr. uredba 
2 Zakon o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa 

Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, Sl. 

У односу на патент и корисни модел, који имају већи 

број сличних карактеристика и који су и данас 

распрострањени широм света, проналазачко сведочанство 

је у периоду између свог настанка почетком двадесетих 

година XX века и данашњих дана доживело свој успон, а 

затим и пад, који је довео до његовог скоро потпуног 

нестанка као једног од права индустријске својине 

намењеног за заштиту проналазака.  

ПРОНАЛАЗАЧКА СВЕДОЧАНСТВА КАО 

ОБЛИК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА У СВЕТУ 

Настанак проналазачких сведочанстава уследио 

је после Октобарске Револуције у Русији, до које је 

дошло 1917. године, и формирања Савеза Совјетских 

Социјалистичких Република (СССР) 1922. године. 

Ново друштвено уређење – социјализам – које је 

заменило Руску империју, засновану на 

капиталистичком економском, друштвеном и 

политичком систему, имало је дијаметрално 

супротан однос према приватној својини, чији један 

облик такође представљају и патенти. Наиме, 

социјализам је базиран на заједничком власништву 

над средствима за производњу, које као такво има 

предност над приватном својином. Са друге стране, 

патент као искључиво право које његовом носиоцу 

омогућава да спречи свако треће лице које нема 

његову сагласност да производи, нуди, ставља у 

промет или на неки други начин искоришћава 

патентирани проналазак, у супротности је са 

основним начелима социјализма као таквог3.  

Из тих разлога у Совјетском Савезу се приступило 

стварању новог система заштите проналазака за који 

се сматрало да би био примеренији изградњи 

социјалистичког друштва. После разматрања 

различитих опција, већ 1919. године донет је Декрет 

о проналасцима, који је предвиђао да ће било који 

проналазак који би био користан за државу постати 

државна својина, док су већ постојећи патенти били 

национализовани4. Међутим, иако је поменутим 

                                                                                             
list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 3/96 i Sl. list SCG, br. 32/2004 – 

dr. zakon 
3 The Soviet Law of Inventions and Copyright, 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1729&conte

xt=flr, pristupljeno 12.8.2022. 
4 A forgotten source of prior art? – Understanding and searching 

inventor’s certificates, 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/9150186096F
3FE21C125861F002907E7/$File/EPOPIC_2020_Eva_Strakova_Juer

gen Muehl.pdf, pristupljeno 12.8.2022. 
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декретом по први пут је уведен концепт 

проналазачког сведочанства као облика заштите за 

проналаске, у њему се нигде не употребљава тај 

израз, већ се и даље искључиво користи израз 

„патент“, што се може видети и са прве странице 

првог одобреног совјетског патента (приказана на 

слици 1). 

 

Слика 1 – део прве стране првог одобреног совјетског 

патента SU 1 А1 за проналазак пећи за континуалну 

производњу натријум сулфида
5
 

Трајање оваквих патената је било ограничено 

на 15 година. Међутим, привредне и социјалне 

тешкоће са којима се суочила прва социјалистичка 

држава довеле су до потребе за извесним 

прилагођавањем првобитно усвојене економске 

политике, што је постало познато као Нова 

економска политика (НЕП). НЕП је омогућио 

делимично поновно успостављање приватне својине 

и иницијативе6. Он је такође утицао и на област 

индустријске својине, што је довело до доношења 

новог закона о патентима 1924. године7. Овај закон, 

који је био писан по узору на одговарајући немачки 

закон, довео је до делимичног враћања приватне 

својине над патентима, укључујући право на 

искоришћавање проналаска, мада доста ограничено. 

Ово је довело до пораста броја поднетих пријава и 

одобрених патената. 

                                                           
5 Dokument SU 1 A1 je preuzet iz baze podataka Evropske patentne 

organizacije Espacenet, 

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP, 

pristupljeno 14.8.2022. 
6 Secrecy in the USSR and German Democratic Republic Patent 

Systems, 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/74323/ssoar-
2021-martens-

Secrecy_in_the_USSR_and.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=

ssoar-2021-martens-Secrecy_in_the_USSR_and.pdf, pristupljeno 
14.8.2022. 
7 Ibidem. 

Овај период је окончан Стаљиновим 

преузимањем власти и новом променом економске 

политике, која је поново постала слична оној са 

почетка Октобарске револуције. У области 

индустријске својине она је 1931. године резултовала 

доношењем „Закона о проналасцима и техничким 

унапређењима“, који је био усмерен на решавање 

проблема заштите проналазака у новонасталом 

друштвеном систему. То је и наглашено у преамбули 

овог закона, где се наводи да давање искључивих 

права проналазачу за његове проналаске није у 

складу са аспирацијама проналазача који су свесни 

свог положаја као градитеља социјалистичног 

друштва, те да је из овог разлога неопходно креирати 

нове облике за заштиту проналазака који ће 

дефинисати односе између проналазача-трудбеника 

и социјалистичких власти тако да буду „у складу са 

улогом проналазача као непосредног учесника у 

изградњи социјализма“8. 

Мада ипак није дошло до укидања патената, 

поменутим законом је као главни облик заштите за 

проналаске и формално уведено проналазачко 

сведочанство. Иако су захтеви у погледу процеса 

подношења и испитивања пријаве, као и њеног 

техничког садржаја били слични као за патенте, 

постојале су и значајне разлике у погледу њихових 

карактеристика. Наиме, уместо проналазача носилац 

искључивих права на проналазак, укључујући и 

његово искоришћавање како у земљи, тако и у 

иностранству постала је држава. Што се тиче 

проналазача, њему су била гарантована морална 

права, односно право да буде наведен као 

проналазач, и извесна материјална права, односно 

право на накнаду, у зависности од остварених 

уштеда, као и одређене социјалне повластице. 

Сходно томе, у пракси је дошло до ситуације да су 

совјетски држављани своје проналаске углавном 

штитили проналазачким сведочанствима, док су 

патенти превасходно издавани иностраним 

подносиоцима. Поред проналазачких сведочанстава, 

поменути закон је садржао и одредбе које су се 

односиле на техничка унапређења и 

рационализације9.  

Мада је у почетку био ограничен на територију 

Совјетског Савеза, по завршетку Другог светског 

рата овакав систем заштите проналазака се 

проширио на земље Источне Европе у којима је 

дошло до увођења социјалистичког уређења, али и 

на неке друге ваневропске земље у којима је такође 

уведено такво уређење. У већини поменутих земаља 

проналазачка сведочанства су постојала све до 

окончања ере социјализма. Конкретно, проналазачка 

                                                           
8 The Soviet Law of Inventions and Copyright, 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1729&conte
xt=flr, pristupljeno 12.8.2022. 
9 Ibidem. 
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сведочанства као облик заштите за проналаске су 

постојала у Мађарској између 1948. и 1969. године, у 

Кини између 1950. и 1963. године, у Пољској између 

1950. и 1993. године, у Чехословачкој између 1973. и 

1990. године, у Мексику (који представља 

специфичан изузетак) између 1976. и 1991. године. У 

Демократској Републици Немачкој су проналазачка 

сведочанства издавана до 1990. године, у Румунији 

до 1991. године, у Бугарској до 1993. године и на 

Куби до 2012. године. Иако су између њих постојале 

одређене разлике, проналазачка сведочанства у горе 

наведеним земљама су одликовале углавном исте 

карактеристике (поступак издавања, услови за 

заштиту, садржина права и друго) као у земљи 

њиховог настанка – Совјетском Савезу10.  

После промене друштвеног уређења у бившим 

социјалистичким земљама, током деведесетих 

година двадесетог века, проналазачка сведочанства 

као облик заштите проналазака су постепено укинута 

свуда осим у Северној Кореји, где и данас постоје 

као једно од права индустријске својине намењених 

правној заштити проналазака11. 

Ипак и после њиховог скоро потпуног нестанка 

као једног од облика правне заштите за проналаске, 

проналазачка сведочанства имају специфичан значај 

у области индустријске својине. Наиме, имајући у 

виду да она имају и технички карактер, односно да 

су у њима у потпуности откривени проналасци за 

које су издата, проналазачка сведочанства су постала 

део стања технике које се користи за испитивање 

новости и инвентивног нивоа проналазака у 

поступку заштите патентом12. 

ПРОНАЛАЗАЧКА СВЕДОЧАНСТВА КАО 

ОБЛИК ЗАШТИТЕ ПРОНАЛАЗАКА У 

ПОСЛЕРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 

Што се тиче наше земље, иако је Кнежевина, 

каснија Краљевина Србија била један од оснивача 

међународног система заштите индустријске својине, 

успостављеног Париском конвенцијом из 1883. 

године, она није имала сопствени закон о патентима, 

нити га је добила у периоду до завршетка Првог 

светског рата. Први пропис који је регулисао 

заштиту индустријске својине била је Уредба о 

заштити индустриске својине, која је ступила на 

снагу 15. новембра 1920. године, у Краљевини Срба, 

Хрвата и Словенаца (касније: Краљевина 

Југославија)13, док је први закон који је регулисао 

                                                           
10 A forgotten source of prior art? – Understanding and searching 
inventor’s certificates, 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/9150186096F

3FE21C125861F002907E7/$File/EPOPIC_2020_Eva_Strakova_Juer
gen Muehl.pdf, pristupljeno 12.8.2022. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Snežana Šarboh, Patenti Nikole Tesle - ka konačnoj listi, Muzej 

Nikole Tesle, Beograd, 2006, 17-18. 

ову област био Закон о заштити индустријске 

својине од 17. фебруара 1922. године. Поменути 

закон био је измењен шест година касније, односно 

1928. године и остао је на снази све до краја Другог 

светског рата. 

Међутим, како је у току Другог светског рата, 

упоредо са борбом против окупатора, започела 

промена друштвеног уређења земље из краљевине у 

социјалистичку републику, до чега је коначно дошло 

1945. године проглашавањем Федеративне Народне 

Републике Југославије (ФНРЈ), овај закон више није 

био компатибилан са новим друштвеним уређењем 

земље. У периоду између 1945. и 1948. године ФНРЈ, 

као једна од новоуспостављених социјалистичких 

држава у Источној Европи, блиско је сарађивала са 

Совјетским Савезом и у многим областима је 

следила теоријска и практична решења која су се 

развила у СССР-у14. 

До овога је дошло и у области индустријске 

својине, а нарочито патентног права, што је 

резултирало доношењем Закона о проналасцима и 

техничким усавршавањима15 1. децембра 1948. 

године. Овај закон је предвиђао заштиту права како 

на проналаске, тако и на техничка усавршавања 

(односно техничка унапређења и рационализаторске 

предлоге). Заштита права на проналазак је била 

потврђивана давањем посебне државне исправе у 

виду проналазачког сведочанства или у виду 

патента16. 

У смислу овог закона проналазак је 

представљао нову стваралачку примену комбинације 

природних закона изражену у решењу одређеног 

техничког проблема (механичког, хемијског, 

електротехничког, зоотехничког, биотехничког итд.), 

која се може применити у условима индустријске и 

пољопривредне производње или које друге гране 

народне привреде.  

Посебно је била значајна могућност издавања 

проналазачког сведочанства ако је био пронађен нов 

начин лечења болести који је у пракси проверен и 

одобрен од надлежних органа или ако је произведена 

нова врста семена или нова значајна врста стоке, које 

иначе није било могуће заштитити патентом17. 

За сваки пријављени проналазак вршено је 

испитивање да ли је нов и да ли је технички 

изводљив, при чему је поменуто испитивање вршила 

Савезна управа за проналаштво. Са друге стране, 

проналазак није сматран новим ако је био објављен 

                                                           
14 Miodrag Janić, Industrijska svojina i autorsko pravo, Novinska 
ustanova Službeni list SFRJ, Beograd, 1973, 5-8. 
15 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, Službeni list FNRJ, 

br. 108/48 
16 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 9. 
17 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 3. 
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путем штампе или објављен на неки други начин и 

тако описан да би га стручњаци могли употребити. 

Поред тога, проналазак није био нов уколико је био 

јавно употребљаван, излаган или приказан у 

Југославији тако да су га стручњаци могли 

употребити18.  

Осим проналазачких сведочанстава и патената, 

било је предвиђено и издавање зависног проналачког 

сведочанства или зависног патента за проналазак 

којим се усавршавао већ заштићени основни 

проналазак19.  

Међутим, између проналачких сведочанстава и 

патената постојао је низ и разлика. Наиме, за разлику 

од патента, чије трајање је било ограничено на 15 

година, трајање проналазачког сведочанства није 

било ограничено20. 

Даље, били су предвиђени бројни случајеви у 

којима за проналазак могло бити издато само 

проналазачко сведочанство. То су, на пример, они 

када је до проналаска дошло у вези са 

истраживачким радом проналазача у државним и 

друштвеним установама и предузећима, затим ако је 

до проналаска дошло на тражење државних 

надлештава, установа и предузећа, као и ако је 

проналазач ради обраде и разраде проналаска добио 

новчану или другу материјалну помоћ од њих21. Из 

овога је видљива намера законодавца да се домаћим 

лицима првенствено издају проналазачка 

сведочанства, док су патенти били пре свега 

намењени иностраним лицима. 

Проналазачким сведочанством је проналазачу 

признавано право на његов проналазак, а он је стицао 

право на назив “проналазач”. Проналазач је могао 

тражити да проналазак добије његово име или неки 

други посебан назив, који је требао да буде означен на 

израђевини или паковању, о чему је решење доносио 

државни орган који је издао проналазачко сведочанство, 

из чега произилази да су морална права на проналазак 

припадала проналазачу22. 

Међутим, ситуација у вези материјалних права 

била је другачија. Наиме, издавањем проналазачког 

сведочанства проналазак је постајао општенародна 

имовина и држава је тиме непосредно стицала право 

искоришћавања проналаска. Давањем проналазачког 

сведочанства држава је преузимала на себе старање о 

остварењу проналаска, док је проналазачу држава 

обезбеђивала материјалну накнаду. Било је 

предвиђено да се висина накнаде одређује у 

зависности од техничког значаја и степена 

                                                           
18 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 65-66. 
19 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 27. 
20 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 17. 
21 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 15. 
22 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 11. 

друштвене корисности проналаска, уштеде и других 

корисних ефеката које примена проналаска 

производи за народну привреду, степена 

довршености проналаска, трајања примене 

проналаска и значаја проналаска за комплексни 

привредни план. Висину накнаде за проналазак и 

начин њене исплате одређивао је надлежни 

републички, односно савезни министар или 

председник комитета, као и руководећи орган 

установе, предузећа или друге јединице која је 

добила проналазак на искоришћавање23. 

Поступак за издавање проналазачког 

сведочанства се такође разликовао од онога за 

издавање патента. Наиме, проналазач или, на захтев 

проналазача, установа односно предузеће у коме је 

проналазак учињен су пријаву подносили 

министарству или комитету Владе ФНРЈ или 

министарству комуналних послова народне 

републике односно главном задружном савезу, у чију 

надлежност према својој природи и намени долази 

одређени проналазак24.  

Испитивање новости и техничке изводљивости 

проналаска вршила је Савезна управа за 

проналазаштво, која је била дужна да извештај о 

експертизи достави органу који је послао пријаву 

проналаска у року од највише два месеца од дана 

када је примила пријаву проналаска. Поред тога, 

свака пријава проналаска упућивана је на 

испитивање у погледу техничке применљивости и 

корисности проналаска, и то најкасније у року од 

десет дана од потврде пријема пријаве проналаска. 

Било је предвиђено да министарство или комитет 

који је примио пријаву исту упути 

научноистраживачком заводу или станици, бироу, 

лабораторији или предузећу на испитивање.  

Уколико би надлежни орган који је примио 

извештај о експертизи утврдио да се за проналазак може 

издати проналазачко сведочанство, онда је у року од 

месец дана од пријема извештаја о експертизи требао да 

донесе решење о издавању проналазачког сведочанства. 

У супротном, пријавилац је био обавештаван да се не 

може издати проналазачко сведочанство и позиван је да 

се изјасни. По пријему изјашњења пријавиоца, надлежни 

орган је доносио решење о издавању проналазачког 

сведочанства или о одбијању издавања проналазачког 

сведочанства. 

Решење о издавању проналазачког 

сведочанства надлежни орган је достављао Савезној 

управи за проналазаштво, која је била надлежна да 

утврди коначну формулу проналаска (која по својој 

суштини одговара патентним захтевима), као и да 

изврши регистрацију и објављивање издавања 

                                                           
23 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 12, 39-44. 
24 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 60. 
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проналазачког сведочанства. После извршене 

регистрације је издавано проналазачко сведочанство, 

при чему је за издавање проналазачког сведочанства 

било надлежно министарство или комитет коме је 

поднета пријава о проналаску, док је издавање 

патената вршила Савезна управа за проналазаштво25. 

До укидања проналазачких сведочанстава у 

Југославији је дошло после доношења новог Закона о 

патентима и техничким унапређењима26 из 1960. 

године, који је донео значајне промене у односу на 

закон из 1948. године27. Наиме, овај закон је био 

донет после раскида са Совјетским Савезом 1948. 

године, а у време транзиције ФНР Југославије из 

државног социјализма према новој, специфичној 

варијанти социјалистичког уређења, коју није 

карактерисала државна, већ друштвена својина над 

средствима за производњу и стварање такозваног 

самоуправног социјализма. Овај процес је окончан 

неколико година касније, 1963. године, доношењем 

новог Устава, којим је име земље промењено у 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Према овом Закону једини облик за правну заштиту 

проналазака је постао патент, док су проналазачка 

сведочанства укинута28. Међутим, било је предвиђено да 

су проналазачка сведочанства издата за одређени 

проналазак по одредбама Закона из 1948. године могла да 

се на захтев носиоца проналазачког сведочанства 

претворе у патент, при чему је рок трајања таквог патента 

износио петнаест година од дана објављивања издатог 

проналазачког сведочанства. Са друге стране, уколико 

проналазач као носилац проналазачког сведочанства није 

затражио његово претварање у патент, онда је такво 

проналазачко сведочанство престајало да важи по истеку 

петнаест година од дана објављивања његовог издавања29. 

У случају претварања проналазачког сведочанства у 

патент, за носиоца патента је настајала обавеза плаћања 

прописаних такса за даље одржавање патента у важности 

и она је почињала са годином у којој је извршено 

претварање проналазачког сведочанства у патент30.  

ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОНАЛАЗАЧКИХ 

СВЕДОЧАНСТАВА У ФНР ЈУГОСЛАВИЈИ 

Резултати вишегодишњег прикупљања 

података о проналазачким сведочанствима 

(спроведеног у периоду 2020-2022. године)31 

показали су да су у периоду између 1950-1960. 

године у билтену „Проналазаштво“ Управе за 

                                                           
25 Zakon o pronalascima i tehničkim usavršenjima, čl. 65-69. 
26 Zakon o patentima i tehničkim unapređenjima, Službeni list FNRJ, 
br. 44/60 
27 Miodrag Janić, Industrijska svojina i autorsko pravo, Novinska 

ustanova Službeni list SFRJ, Beograd, 1973, 5-8. 
28 Zakon o patentima i tehničkim unapređenjima, čl. 4. 
29 Zakon o patentima i tehničkim unapređenjima, čl. 105. 
30 Zakon o patentima i tehničkim unapređenjima, čl. 106. 
31 Istraživanje je sprovedeno na arhivskoj građi Saveznog zavoda za 

patente (1921-1988) koja se čuva u Arhivu Jugoslavije u Beogradu.  

проналазаштво ФНРЈ била објављена укупно 273 

регистрована проналазачка сведочанства. Иначе, 

подношење захтева за признање сведочанстава 

започело је већ од 1949. године (када је поднето 

првих 149 захтева за признање), дакле одмах након 

доношења Закона из 1948. године, а завршило се 

закључно са 1961. годином, када су поднете 

последње три пријаве за признање проналазачког 

сведочанства, које иначе нису биле одобрене. 

Објављивање регистрованих проналазачких 

сведочанстава није текло по редним бројевима, већ 

су проналазачка сведочанства насумице прикупљана 

и објављивана одмах по пристизању у Управу.  

Занимљиво је да се поред пријавилаца - 

физичких лица, као пријавиоци појављују и две 

правна лица из тог доба – ради се о данашњем 

„Институту Михајло Пупин“, односно некадашњој 

Фабрици Т.Т. уређаја „Михајло Пупин“ из Београда 

(за „Десетоделни тастер“, проналазачко 

сведочанство YU 171, допунско проналазачко 

сведочанство за проналазачко сведочанство YU 170) 

и Ливници и творници пољопривредних справа из 

Тузле (за проналазачко сведочанство YU 133, „Ручна 

сјечка за шашу“).  

Поред тога, постојала је и могућност 

претварања пријава патената поднетих претходних 

година и деценија (чак и патената, нпр. из 1939. 

године), потом претварања пријава техничких 

унапређења (у виду новаторства и рационализација) 

и пријава индустријских модела, као и из регистра 

варија у проналазачка сведочанства и обратно. 

Проналазачка сведочанства су била регистрована за 

проналаске из области електротехнике, машинства, 

грађевинарства, пољоприведе, хемије и технологије, 

као и других специфичних области, које су биле 

разврстане по тадашњој бројчаној патентној 

класификацији. Преглед броја поднетих захтева за 

признање проналазачких сведочанстава по годинама 

подношења дат је у Табели 1. 
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Табела 1 – број поднетих захтева за признање проналазачких сведочанства по годинама 

Ред. бр. 
Година подношења пријаве 

проналазачких сведочанства Број поднетих пријава по години 

1.  1949 149 

2.  1950 262 

3.  1951 154 

4.  1952 124 

5.  1953 112 

6.  1954 55 

7.  1955 30 

8.  1956 49 

9.  1957 15 

10.  1958 45 

11.  1959 21 

12.  1960 25 

13.  1961 3 

Укупно  1044 

 
У раздобљу између 1949-1961. године поднето је укупно 

1044 захтева за признање проналазачких сведочанстава, док су 

одобрена и регистрована 273 сведочанстава, што представља 

26% одобрених у односу на укупан број поднетих пријава. На 

пример, 1950. године, поднето је 262 пријава, али у тој години 

ниједна није одобрена, док је одобравање уследило тек од 1951. 

године (тада је било поднето 154 пријава), када је регистровано 

првих 68 проналазачких сведочанстава. Затим број пријава по 

годинама да наставља опада, тако да су последња четири 

проналазачка сведочанства регистрована 1960. године (YU 266, 

YU 267, YU 268 и YU 273). Проналазачка сведочанства су 

подносили пријавиоци из свих република тадашње ФНРЈ, а 

њихов број по републикама је дат у Табели 2. 

Табела 2 - број регистрованих сведочанства по бившим југословенским републикама 

 Република 
Број регистрованих проналазачких 

сведочанстава 

1. Србија 129 

2. Хрватска 62 

3. Словенија 61 

4. Босна и Херцеговина 12 

6. Црна Гора 5 

5. Македонија 2 

7. Србија/Словенија 1 

8. Хрватска/Србија 1 

Укупно  273 
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Занимљиво је и да су код појединих пријава 

уписивана и занимања и звања пријавиоца 

проналазачких сведочанстава, тако да, на пример, 

имамо следећа занимања и звања: бушач у руднику, 

инжењер, ветеринар, доктор наука, техичар, лекар, 

учитељ, виши техничар, електротехничар, професор 

Универзитета, бушач и мајстор, технички цртач, 

потпуковник ЈНА, студент, професор. Ипак, највећи 

број проналазача су били инжењери различитих 

струка.  

Упркос сразмерно малом броју проналазачких 

сведочанстава издатих у ФНР Југославији, некима од 

њих су били заштићени и веома вредни проналасци 

који су нашли широку примену у привреди. 

 

Слика 2 - Проналазачко сведочанство Бранка Жежеља YU 34 објављено 1.3. 1951. године 

 

Добар пример за то представљају проналазачка 

сведочанства под бројевима YU 34 за проналазак 

„Опрема за укотвљење челичних жица код 

преднапрегнутог бетона“ (приказано на слици 2) и 

YU 165 за проналазак „Поступак око упредања 

челичних жица за израду грађевинских елемената од 

преднапрегнутог бетона“, која су издата академику 

Бранку Жежељу, творцу југословенског система 

преднапрезања, аутору великог броја проналазака у 

земљи и иностранству, који је осим поменутих 

проналазачких сведочанстава имао преко 50 

одобрених домаћих и иностраних патената32. 

Спроведено прикупљање података о 

проналазачким сведочанствима у ФНР Југославији 

представља вероватно први покушај да се систематизује 

постојећа архивска грађа са циљем да се идентификују 

сва регистрована проналазачка сведочанства и то на 

основу њихових библиографских података, нацрта 

(уколико је био предвиђен) и формуле проналаска, 

односно патентних захтева. После тога ће бити могуће 

да се ови подаци укључе прво у националну базу 

података, а затим и у иностране базе патентних 

докумената, као што је база ESPACENET Европске 

патентне организације, чиме би постали део стања 

технике које се користи за испитивање новости и 

инвентивног нивоа проналазака у поступку заштите, али 

                                                           
32 Branislava Parlić Popović, Snežana Šarboh, „Branko Žeželj – 
pronalazač i neimar“, Tehnološke inovacije – generator privrednog 

razvoja (ur. Milovan Bajić), Banja Luka, 2018, 135. 

и значајан извор који би омогућио нови увид у развој 

индустрије, науке и технике и иновациону политику у 

ФНР Југославији у периоду између 1949. и 1961. године. 

ЗАКЉУЧАК 

Проналазачка сведочанства, као облик правне 

заштите за проналаске који је, са малим изузецима, 

био својствен социјалистичким земљама, настала су 

после Октобарске револуције у Русији, као покушај 

прилагођавања патентног система заснованог на 

приватној својини и искључивим правима на 

искоришћавање проналаска новонасталом 

друштвеном уређењу које је одликовало заједничко 

власништво над средствима за производњу. Највећу 

распрострањеност су доживела у периоду између 

завршетка Другог светског рата и почетка промене 

друштвеног уређења у бившим социјалистичким 

земљама током деведесетих година двадесетог века, 

када је уследило њихово укидање као облика 

заштите за проналаске свуда осим у Северној Кореји. 

Иако се данас сматрају анахронизмом и реликтом 

социјализма, у наведеном периоду проналазачка 

сведочанства су имала значајну улогу у развоју 

иновација у социјалистичким земљама, укључујући и 

послератну Југославију. Са друге стране, 

проналазачка сведочанства и данас имају свој значај 

будући да представљају део стања технике који се 

користи за испитивање новости и инвентивног нивоа 

проналазака у поступку заштите патентом. 
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