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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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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 

Назначење 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) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-274 (220) 17.02.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SAVACOOP DOO NOVI SAD, Теодора 

Мандића 9, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.01.05; 27.01.25; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословање; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне акивности.  

42  научне и технолопке услуге, као и сулуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-1062 (220) 14.06.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Smurfit Kappa Services Limited, Beech Hill, 

Clonskeagh, Dublin 4, IE 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SMURFIT KAPPA 

(511) 9  рачунарски софтвер; рачунарски алати за 

развој софтвера; компјутерски хардвер.  

16  папир и папирни производи; папирна амбалажа; 

картон и производи од картона; ребрасти материјали 

за паковање; амбалажни материјали направљени од 

одрживих влакана; кутије направљене од влакнастих 

плоча; амбалаже направљене од влакнастих плоча; 

картонска амбалажа; ребрасти картон; картонске и 

папирне кутије; картонске и папирне посуде; 

штампане ствари.  

40  обрада материјала, укључујући рекултивацију 

отпадних материјала; ламинирање и услуге пилана; 

завршна обрада папира; рециклирање папира и 

папирних производа, стакла, пластике и метала; 

обрада дрвета; заштита дрвета; сеча дрвета.  

41  издавање књига, магазина и текстова.  

42  дизајн штампаног материјала; дизајн штампаног 

материјала са применом на папиру, таблама, картону, 

влакнастим плочама и ребрастим материјалима.  
 

(210) Ж- 2021-1143 (220) 29.06.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SAVACOOP DOO, Теодора Мандића 9,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-1487 (220) 27.08.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Terme di Crodo Srl, Via Roberto Bracco 6, 

20159, Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црна, зелена  
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(511) 32  безалкохолна пића; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; воде (пића); газирана 

пића са укусима; безалкохолна пића са укусом воћа; 

лимунаде; газирани сокови; освежавајућа 

безалкохолна пића; сирупи и други безалкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-1507 (220) 31.08.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) La Natura Lifestyle Adria d.o.o. Crvenka, 

Максима Горког 9, 25220, Црвенка, RS 

(740) Адвокат Мирјана Секулић, Булевар 

ослобођења 79, 21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 11.03.04; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.07  

(591) браон, зелена, златно жута.  

(511) 11  апарати и инсталације за осветљавање, 

грејање, хлађење, производњу паре, кување, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.   
 

(210) Ж- 2021-1606 (220) 16.09.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички 

друм 18, 11080, Земун, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.19.13; 25.01.01; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

(511) 32  пиво; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака; сва 

напред наведена роба се састоји или садржи воду 

која потиче са извора из области Хомоља.  
 

(210) Ж- 2021-1607 (220) 16.09.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o., Батајнички 

друм 18, 11080, Земун-Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.03.05; 25.01.01; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

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

(511) 32  пиво; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака; сва 

напред наведена роба се састоји од или садржи воду 

која потиче са извора из региона Власине.  
 

(210) Ж- 2021-1873 (220) 02.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24, 11130, 

Београд - Калуђерица 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) Црвена, бела.  

(511) 32  вода за пиће.  
 

(210) Ж- 2021-1874 (220) 02.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24,  

11130, Београд - Калуђерица 
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(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) 32  вода за пиће.  
 

(210) Ж- 2021-1875 (220) 02.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Трстеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24, 11130, 

Београд - Калуђерица 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.24; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела.  

(511) 32  вода за пиће.  
 

(210) Ж- 2021-1876 (220) 02.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mg Mivela doo Trstenik, Кнегиње Милице 81/1, 

37240, Тсртеник, RS 

(740) Бранислав Митић, Заге Маливук 24, 11130, 

Београд - Калуђерица 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 25.01.01; 25.03.15; 25.05.02; 25.07.25; 

26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) Зелена позадина, бела слова  

(511) 32  вода за пиће.  
 

(210) Ж- 2021-1879 (220) 02.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD, Земунска 

22, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 

129, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 9  наочаре.  

14  племенити метали и њихове легуре , накит; 

бижутерија; сатови.   

16  папир, картон , производи за штампаче; прибор за 

писање; амбалажни контејнери од пластике, папира 

или картона; налепнице.   

18  кожа и имитација од коже, торбе; сунцобрани.  

24  тканине и текстилни производи .  

25  мушка и женска и дечија одећа; покривала за 

главу; појасеви и кожни појасеви; шалови; торбе; 

кравате; рукавице; обућа.   

28  игре, играчке, гимнастички и спортски апарати; 

гимнастички и спортски производи .   

35  оглашавање; управљање пословањем; 

комерцијална администрација; савети у вези са 

продајом.   

42  израда планова пословних простора.  
 

(210) Ж- 2021-1894 (220) 04.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.18; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17  

(511) 12  аутомобилске гуме; гуме за бицикле; 

спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне 

навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене 

закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње 

гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; 

унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за 

точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила; 

мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема 

за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове 

возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за 

седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за 

седишта возила; делови кочница за возила; 

амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле; 

ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове 

возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за 

протектирање гума; гусенице за возило (транспортне 

траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици 

без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме 

возила; спољашње гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2021-1899 (220) 04.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Мona Fashion d.o.o. Beograd-Stari Grad, 

Драчка 3, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) комбинација свих боја  

(511) 3  парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде. 

14  алке од племенитих метала за кључеве; 

аутоматски сатови; беџеви за ревере од племенитих 

метала; дигитални ручни сатови; дугмад за 

манжетне; елегантни сатови; копче за накит; кутије 

за сатове; минђуше,мушки сатови; накит за 

мушкарце; огрлице; прстење [накит]; торбице за 

накит; торбице за ручне сатове; шнале за кравате; 

наруквице [накит]; наруквице од везеног текстила 

[накит]; привесци [накит]; игле за кравату; привесци 

за кључеве од коже; привесци за кључеве [прстенови 

за кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима]; привесци за кључеве у облику плочица.  

16  бележнице; билтени; брошуре; ваучери; визит 

карте.етикете од папира или картона; картонске 

кутије; каталози; кесе од папира за паковање; оловке; 

печати; фасцикле за документа; фотографије; 

хемијске оловке; папир; штампани материјал 

[вискока штампа]; постери; огласни панои од папира 

или картона; слике; штампане брошуре.  

18  актен ташне; велике путне торбе од тврде коже; 

држачи за визит-карте у облику новчаника; држачи 

за кованице у облику новчаника; држачи за 

новчанице у виду новчаника; држачи картица 

[новчаници].животињска кожа, животињске коже и 

крзна; кожне торбе; кожне актовке; кожне футроле; 

кожни каишеви; кожни новчаници; кожне торбе; 

кожне футроле; кожни каишеви; кожни новчаници; 

кожни ремени за ношење преко рамена; кишобрани; 

џепни новчаници; руксаци; ранчеви; мушке ручне 

торбе; кофери; футроле за кључеве; кожне траке.  

24  текстил и замене за текстил; текстилне поставе за одећу.  

25  кожни каишеви [одећа]; мајице са дугим 

рукавима; мајице са крагнама; мајице са кратким 

рукавима; мантили; модни шешири; мокасине; 

мушка обућа; мушка одела; женска обућа; мушке 

кошуље; мушке панталоне; мушки капути; обућа; 

кабанице; кравате; бермуде; џемпери; пуловери; 

шалови; ешарпе као одећа; трегери; панталоне; визир 

качкети; капути; јакне [одећа]; џепне марамице; 

кабанице [одећа].  

26  затварачи за обућу; копче за каиш; копче за 

нараменице; копче за обућу; привесци за мобилне 

телефоне; чипка и вез; шнале за каиш [додаци за 

одећу]; дрикери.  
 

 

(210) Ж- 2021-1900 (220) 04.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mona Fashion d.o.o. Beograd-Stari Grad, 

Драчка 3, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 09.03.13; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.14; 27.05.17  

(511) 3  парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде.  

14  алке од племенитих метала за кључеве; 

аутоматски сатови; беџеви за ревере од племенитих 

метала; беџеви од племенитих метала; брошеви; 

дигитални ручни сатови; дугмад за манжетне; 

елегантни сатови; копче за накит; кутије за сатове; 

минђуше; мушки сатови; накит за мушкарце; 

огрлице; прстење [накит]; торбице за накит; торбице 

за ручне сатове; шнале за кравате; наруквице [накит]; 

наруквице од везеног текстила [накит]; привесци 
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[накит]; игле за кравату; привесци за кључеве од 

коже; привесци за кључеве [прстенови за кључеве са 

ситним украсима или украсним привесцима]; 

привесци за кључеве у облику плочица.  

16  бележнице; билтени; брошуре; ваучери; визит 

карте; етикете од папира или картона; картонске 

кутије; каталози; кесе од папира за паковање; оловке; 

печати; фасцикле за документа; фотографије; 

хемијске оловке; папир; штампани материјал 

[вискока штампа]; постери; огласни панои од папира 

или картона; слике; штампане брошуре.  

18  актен ташне; велике путне торбе од тврде коже; 

држачи за визит-карте у облику новчаника; држачи 

за кованице у облику новчаника; држачи за 

новчанице у виду новчаника; држачи картица 

[новчаници].животињске коже и крзна; животињска 

кожа; кожне актовке; кожне торбе; кожне футроле; 

кожни каишеви; кожни новчаници; кожни ремени за 

ношење преко рамена; кишобрани; џепни новчаници; 

руксаци; ранчеви; мушке ручне торбе; кофери; 

футроле за кључеве; кожне траке.  

24  текстил и замене за текстил; текстилне поставе за одећу.  

25  кожни каишеви [одећа]; мајице са дугим 

рукавима; мајице са крагнама; мајице са кратким 

рукавима; мантили; модни шешири; мокасине; 

мушка обућа; мушка одела; мушке кошуље; мушке 

панталоне; мушки капути; обућа; кабанице; кравате; 

бермуде; џемпери; пуловери; шалови; ешарпе као 

одећа; трегери; панталоне; визир качкети; капути; 

јакне [одећа]; џепне марамице; кабанице [одећа].  

26  затварачи за обућу; копче за каиш; копче за 

обућу; копче за одећу; привесци за мобилне 

телефоне; чипка и вез; шнале за каиш [додаци за 

одећу]; дугмад; дрикери.  
 

(210) Ж- 2021-1935 (220) 12.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 05.03.15; 06.19.11; 

24.17.09; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

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

(511) 29  млеко.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-1990 (220) 22.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Jarrow Formulas, Inc., 1824 South Robertson 

Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

JARROW FORMULAS 

(511) 5  додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2021-1998 (220) 23.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље б.б., 11000, Београд – Падинска 

Скела, RS 

(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/1, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 06.19.11; 24.17.09; 

25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 

29.01.15  

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

(511) 29  млеко.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-1999 (220) 23.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 05.03.13; 05.05.20; 06.19.11; 

24.17.09; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15 

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

(511) 29  јогурт.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-2006 (220) 24.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) The Topps Company, Inc. (Delaware corporation), 

One Whitehall Street, 10004, New York, New York , US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

BIG BABY POP 

(511) 30  слаткиши.  
 

(210) Ж- 2021-2007 (220) 24.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

BEVAFYZE 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-2008 (220) 24.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ZIRABEV 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-2009 (220) 23.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Невена Мијаиловић, Књаза Милоша 144, 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 27.05.01; 27.05.04  

(511) 25  комбинезони за бебе; кошуље за бебе; мајице за 

бебе; одећа за бебе; панталоне за бебе; панталонице за 

бебе; пиџаме за бебе; тренерке за бебе; хаљине за бебе; 

џемпери за бебе; шортсеви за бебе; бодији за бебе и малу 

децу; једноделна оделца за бебе; одећа за бебе и малу 

децу; одећа за спавање за бебе; панталоне за бебе 

[одећа]; портикле за бебе, не од папира; постављена 

одећа за спавање за бебе; спољашња одећа за бебе; капе 

за бебе које се везују у чвор на врху.   
 

(210) Ж- 2021-2011 (220) 24.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.23; 08.01.22; 25.01.01; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.06; 29.01.07 

(591) бела, нијансе браон.  
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(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-2012 (220) 24.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ALTUNIS - TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., Avenida Arriaga 

No. 73, 1 andar, sala 113, 9000-060, Funchal, Madeira, PT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CIPRIANI 

(511) 41  пружање услуга казина [игре на срећу]; услуге 

игара на срећу; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже; клупске услуге [забавне или 

образовне]; организовање и спровођење концерата; 

услуге дискотека; услуге забаве које се пружају у 

ноћним клубовима; услуге ноћних клубова; продукција 

представа; услуге клубова здравља, наиме, пружање 

инструкција и опреме из области физичког вежбања; 

услуге диск џокеја; услуге разоноде, наиме, биоскопи и 

собе за билијар; разонода; културне активности; 

организовање фестивала; услуге музичких фестивала; 

организовање фестивала за рекреативне сврхе; 

организовање фестивала за забавне сврхе; услуге 

резервације улазница за представе; услуге резервације 

улазница за концерте; услуге музике уживо; продукција 

звучних и музичких снимака; снимање музике; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају уметничке 

галерије; изнајмљивање сценског декора; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; планирање забава 

[забава]; организовање разгледања у пратњи водича; 

услуге забавних паркова; организовање костимираних 

забавних догађаја; извођење представа уживо.  
 

(210) Ж- 2021-2013 (220) 25.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARMATA DOO NOVI SAD, Народног фронта 

25, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Димитрије Вукашин , Васе Стајића 

20б, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 11.01.10; 11.01.22; 25.01.01; 25.01.09; 25.07.25; 

25.12.25; 26.04.04; 26.04.18; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.17  

(591) Пантоне 2226 Ц, ЦМYК 0 0 0 70, ЦМYК  0 0 0 0  

(511) 30  хлеб; пецива.  

35  услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима.  
 

(210) Ж- 2021-2015 (220) 25.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.23; 08.01.22; 25.12.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.11; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, нијансе браон  

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

преовлађује.  

30  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-2016 (220) 25.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 

M:100 Y:30 K:0 Pantone 241C RGB R:237 G:20 B:91 

CMYK C:0 M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -
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RGB R:228 G:3 B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 

Pantone 185C; Radial Gradient Gradient 0% Cmyk 

10,100,30,0 RGB 222,0,101 Pantone 214C, Gradient 

70% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 Pantone 185C; 

Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 

Pantone 186C  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-2017 (220) 25.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 24.17.01; 26.04.04; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 M:100 

Y:30 K:0 Pantone 214C RGB R:237 G:20 B:91 CMYK C:0 

M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -RGB R:228 G:3 

B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 Pantone 185C; Radial 

Gradient Gradient 0% Cmyk 10,100,30,0 RGB 222,0,101 

Pantone 214C, Gradient 70% CMYK 0,100,80,0 RGB 

228,3,46 Pantone 185C; Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 

RGB 228,3,46 Pantone 186C  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-2018 (220) 25.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01  

(591) ружичаста-RGB R:222 G:0 B:101 CMYK C:10 

M:100 Y:30 K:0 Pantone 214C RGB R:237 G:20 B:91 

CMYK C:0 M:100 Y:50 K:0 Pantone 214C; црвена -

RGB R:228 G:3 B:46 CMYK: C:0 M:100 Y:80 K:0 

Pantone 185C; Radial Gradient Gradient 0% Cmyk 

10,100,30,0 RGB 222,0,101 Pantone 214C, Gradient 

70% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 Pantone 185C; 

Gradient 100% CMYK 0,100,80,0 RGB 228,3,46 

Pantone 186C  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање кабловске телевизије; 

пренос видео садржаја на захтев.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-2026 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) FARMEKO d.o.o., Prilike bb, 32252, Prilike, 

32252 Ivanjica , RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 19.13.21; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна и бела   

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-2027 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Crystal Derma d.o.o., Валтерова14,  

11160, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 24.13.23; 26.04.09; 26.04.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  
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(591) црна, сива, црвена, бела  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди, 

хортикултури и шумарству.  

3  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; парфимерија, етерична 

уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.  

5  фармацеутски и ветеринарски препaрати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смола; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-2029 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29, 21000,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 08.01.10; 19.03.05; 26.04.04; 26.04.06; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, светло браон, тамно браон, зелена, 

светло зелена, тамно зелена, бела  

(511) 30  крекери; грицкалице на бази житарица.  
 

(210) Ж- 2021-2030 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(300) 90746285  01.06.2021.  US. 

(731) Discovery, Inc., 230 Park Avenue South, New 

York, NY 10003, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

THE STUFF THAT DREAMS 

ARE MADE OF 

(511) 9  дигитални медији, наиме, претходно 

снимљени видео исечци, претходно снимљени аудио 

исечци, текстуални и графички садржаји, који се 

могу преузети, и који се чувају на електронским 

персоналним рачунарима и ручним бежичним 

уређајима, и сви садрже теме од општег људског 

интересовања; аудио, видео и аудиовизуални 

садржаји који се могу преузимати и који се стављају 

на располагање путем рачунара и комуникацијских 

мрежа који укључују тв емисије, филмове, 

анимиране игране филмове, комедије, драме и видео 

записе, и сви садрже теме од општег људског 

интересовања; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за стриминг аудиовизуалног медијског 

садржаја путем интернета и на мобилне дигиталне 

електронске уређаје; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за употребу у стримовању 

аудиовизуелног садржаја; рачунарски софтвер који 

се може преузимати за управљање радом аудио и 

видео уређаја и за гледање, претраживање и/или 

репродуковање аудио записа, видео записа, 

телевизијског програма, филмова, других 

дигиталних слика и другог мултимедијалног 

садржаја; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за употребу приликом обраде, преноса, 

пријема, организације, манипулације, извођења, 

прегледавања, репродукције и стриминга аудио, 

видео и мултимедијалног садржаја укључујући 

датотеке које садрже текст, податке, слике, аудио 

записе, видео записе и аудиовизуалне записе; двд 

дискови; мобилне софтверске апликације које се 

могу преузимати за употребу у испоруци и 

дистрибуцији аудио, видео и мултимедијалних 

забавних садржаја укључујући датотеке које садрже 

текст, податке, слике, аудио записе, видео записе и 

аудиовизуалне записе; филмови, играни филмови и 

телевизијски програми у области од општег људског 

интересовања, који се могу преузимати, а који се 

стављају на располагање путем услуге видео записа 

на захтев; играни филмови који укључују комедију, 

драму, акцију, авантуру и/или анимацију и играни 

филмови за емитовање на телевизији који укључују 

комедију, драму, акцију, авантуру и/или анимацију; 

софтвер који се може преузимати за употребу у 

игрању онлајн рачунарских игара; софтвер и 

програми за рачунаре и видео игре који се могу 

преузимати; кертриџи за видео игре; софтвер за 

рачунарске игре који се може преузимати за 

аутомате за игре, наиме, слот машине; рачунарски 

софтвер и фирмвер који се могу преузимати за игре 

на срећу на било којој компјутеризованој платформи, 

наиме, наменске конзоле за игре, слот машине 

засноване на видео записима, слот машине засноване 

на колутовима и терминали за видео лутрију; 

софтвер који се може преузимати и који 

корисницима омогућава репродукцију и 

програмирање аудио, видео, текстуалних и 

мултимедијалних садржаја који су везани за забаву; 

публикације које се могу преузимати у виду књига 

које садрже ликове из анимираног, акционо 
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авантуристичког, комичног и/или драмског садржаја, 

стрипова, књига за децу, водича за стратегију 

рачунарских игара, часописа који садрже ликове из 

анимираног, акционо авантуристичког, комичног 

и/или драмског садржаја, бојанки, вежбанки за децу 

и часописа из области забаве.  

38  комуникацијске услуге, наиме, пренос 

стримованих звучних и аудиовизуалних записа 

путем интернета, кабловских мрежа, радија, 

бежичних мрежа, сателита или интерактивних 

мултимедијалних мрежа; услуге емитовања аудио 

записа и видео записа путем интернета; пренос 

информација у области аудио-визуелног садржаја; 

услуге емитовања телевизијских програма; 

емитовања кабловске телевизије; емитовања 

сателитске телевизије; услуге мобилних медија у 

виду електронског преноса, емитовања и испоруке 

забавних медијских садржаја; услуге емитовања 

подкаст садржаја; услуге емитовања вебкаст 

садржаја; услуге преноса видео записа на захтев; 

омогућавање коришћења онлајн форума за пренос 

порука између корисника рачунара; омогућавање 

коришћења онлајн соба за ћаскање и електронских 

билтена за пренос порука између корисника из 

области од општег интересовања; пружање приступа 

прикупљеном садржају из области од општег 

људског интересовања путем интернета, кабловских 

мрежа, бежичних мрежа, сателита или 

интерактивних мултимедијалних мрежа; услуге 

мобилних медија у виду електронског преноса, 

емитовања и испоруке аудио, видео и 

мултимедијалних забавних садржаја, укључујући 

датотеке које садрже текст, податке, слике, аудио 

записе, видео записе и аудиовизуалне записе путем 

интернета, бежичних комуникација, електронских 

комуникацијских мрежа и рачунарских мрежа; 

пружање онлајн садржаја за интеракцију у стварном 

времену са другим корисницима рачунара у вези са 

темама од општег интересовања; стриминг 

аудиовизуалног и мултимедијалног аудиовизуалног 

садржаја путем интернета; пренос и испорука 

аудиовизуалног и мултимедијалног садржаја путем 

интернета; стриминг аудио и видео садржаја; 

омогућавање коришћења онлајн соба за ћаскање и 

електронских билтена за пренос порука између 

корисника у вези са телевизијским серијама, 

филмовма, књигама, стриповима, графичким 

новелама, књигама за децу, ауторима и читањем.  

41  услуге забаве и образовне услуге, наиме, 

актуелни мултимедијални програми у области од 

општег интересовања, који се дистрибуирају путем 

разних платформи преко вишеструких форми медија 

за пренос садржаја; услуге телевизијских програма за 

телевизију и телевизију преко интернет протокола 

(иптв); услуге стављања на располагање 

телевизијских програма и филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев, плаћања 

по прегледу, и услуге плаћања телевизијске 

претплате; услуге стављања на располагање филмова 

и актуелног телевизијског програма у области од 

општег људског интересовања; актуелне и 

лиценциране серије у области од општег људског 

интересовања; услуге стављања на располагање 

забавног програма додатне вредности (отт) у области 

од општег људског интересовања; продукција 

телевизијских програма, мултимедијалних програма, 

и филмова; пружање информација у области забаве у 

вези са филмовима и актуелним телевизијским 

програмима преко глобалне рачунарске мреже; 

услуге забаве у виду пружања забавних и образовних 

програма и садржаја, наиме, телевизијских програма, 

филмова, исечака, графичког садржаја и 

информација у вези са телевизијским програмима и 

филмовима у области од општег људског 

интересовања путем интернета, електронских 

комуникацијских мрежа, рачунарских мрежа и 

бежичних комуникацијских мрежа; услуге онлајн 

дневника, наиме, блогови из области играних 

филмова и видео забаве преко интернета; услуге 

стављања на располагање вебсајтова који садрже 

аудиовизуелне записе који се не могу преузимати из 

области од општег људског интересовања; услуге 

интерактивне онлајн забаве у виду вебсајтова који 

садрже презентације које се не могу преузети са 

фотографијама, видео снимцима, аудио снимцима и 

прозом, видео исечцима у вези са филмовима и 

телевизијским програмима у области од општег 

људског интересовања; издавање књига, часописа; 

онлајн издавање текстуалних и графичких радова за 

друге који садрже чланке, новелизације, сценарије, 

стрипове, стратешке водиче, фотографије и визуелне 

материјале; публикације које се не могу преузимати 

у виду књига које садрже ликове из анимираног, 

акционо авантуристичког, комичног и/или драмског 

садржаја, стрипова, дечијих књига, стратешких 

водича, часописа који садрже ликове из анимираног, 

акционо авантуристичког, комичног и/или драмског 

садржаја, бојанки, вежбанки за децу и часописа из 

области забаве; услуге електронских игара које се 

пружају преко глобалне рачунарске мреже; стављање 

на располагање онлајн рачунарских, електронских и 

видео игара; стављање на располагање привремене 

употребе интерактивних игара које се не могу 

преузимати; услуге забаве у виду стављања на 

располагање објеката за мултиплекс биоскопе; 

услуге забаве у виду развијања, стварања, 

продукције, позоришне продукције; приказивање 

филмова, дистрибуција филмова; услуге забаве, 

наиме, непрекидно омогућавање коришћења 

филмова, емисија, и сегмената који садрже комедију, 

драму, акцију, авантуру и/или анимацију који се 

достављају преко интернета; стављање на 
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располагање вебсајтова који садрже информације, 

рецензије и препоруке у вези са телевизијским 

емисијама, филмовима и мултимедијалним забавним 

садржајем; услуге забаве у виду развијања, 

креирања, продукције, дистрибуције и 

постпродукције играних филмова, телевизијских 

емисија, специјалних догађаја за потребе друштвене 

забаве, и мултимедијалног забавног садржаја; услуге 

забаве у виду уживо наступа позоришта, мјузикала, 

комичара; приказивање уживо или унапред 

снимљених емисија и/или филмова; пружање 

информација о забави и рекреацији; образовне 

услуге и услуге забаве, наиме, организовање и 

вођење конвенција у области забаве, анимације, 

стрипова и популарне уметности; услуге забаве, 

наиме, стављање на располагање виртуелних 

окружења у којима корисници могу да комуницирају 

у сврху рекреације, разоноде или забаве; услуге 

забаве у виду уживо акционих, комичних, драмских, 

анимираних и ријалити телевизијских серија; 

продукција, дистрибуција и приказивање уживо 

акционих, комичних, драмских, анимираних и 

ријалити телевизијских серија и играних 

позоришних филмова; позоришни наступи 

анимирани и уживо; пружање вести о актуелним 

догађајима и забави, и информација у вези са 

образовањем и културним догађајима, преко 

глобалне рачунарске мреже; пружање објеката за 

казина и игре; услуге забаве, наиме казино игре; 

услуге електронских казино игара.  
 

(210) Ж- 2021-2034 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(300) 36156  17.06.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

RUBY WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2036 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(300) 36666  11.11.2021.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

BRIGHT WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2038 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LAGUNA WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2040 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Катарина Вуковић, Таковска 9/1,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.09; 24.17.02; 24.17.07; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.05  

(591) љубичаста #625681, плава-#8CA5D6 (RGB)  

(511) 16  aлбуми; бележнице; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; билтени; ваучери; графичке 

репродукције; жигови [печати]; календари; карте; 

каталози; књиге; књижице; коверте; магазини 

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

материјали за писање; навлаке за картице са именом; 

налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од 

папира или картона; неелектронски импринтери за 

кредитне картице; новине; обележивачи за књиге; 

огласни панои од папира или картона; оловке; 

омотачи за флаше од картона или папира; омоти 

[канцеларијски материјал]; папир; папир за 

копирање; папир за лекарске столове за прегледе; 

папир за писање; печати; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; постери; приручници; 

проспекти; свеске; слике; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; честитке, разгледнице; школска опрема 

[свеске и прибор за писање]; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал  

[висока штампа]; штампани роковници.  

41  електронско издаваштво; издавање књига; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; испити 

из области образовања; настава, обука; образовање у 

интернатима; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; писање текстова; подучавање; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; производња филмова, који нису 

рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање услуга у области образовања; 

услуге клубова здравља [здравствено и фитнес 

вежбање]; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; учење на даљину; вођење забавних 

догађаја, културних догађаја, спортских догађаја 

уживо, образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење јога часова; вођење конвенција; 

вођење конгреса; вођење конференција; вођење 

културних активности; вођење курсева за обуку у 

области технологије и иновација; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење обилазака историјских локалитета у 

образовне сврхе; вођење образовних догађаја; 

вођење образовних конференција; вођење 

образовних курсева; вођење образовних семинара; 

вођење образовних форума уживо; вођење обука; 

вођење обуке у склопу кампа за обуке; вођење 

радионица за обуку; вођење радионица и семинара; 
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вођење радионица и семинара за уметничко 

процењивање; вођење радионица и семинара на тему 

личне свести; вођење радионица и семинара на тему 

самосвести; вођење семинара; вођење семинара за 

обуку; вођење часова; вођење часова телесних 

вежби; договарање, реализација и организација 

конференција; договарање, реализација и 

организација конгреса; договарање, реализација и 

организација колоквијума; договарање, реализација и 

организација семинара; додатно образовање; 

електронске издавачке услуге; електронске 

публикације са информацијама о широком распону 

тема на мрежи; електронске публикације текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; забава са светлосним ефектима; забава у 

виду извођења плесних садржаја уживо; издавање 

аудио књига; издавање билтена; издавање брошура; 

издавање годишњака; издавање докумената у 

области образовања, науке, јавног права и 

друштвених питања; издавање електронских књига и 

он-лајн периодичних часописа; издавање 

електронских књига и он-лајн часописа; издавање 

електронских новина којима је могуће приступити 

путем глобалне рачунарске мреже; издавање 

електронских онлајн периодичних издања; издавање 

електронских публикација; издавање електронских 

часописа; издавање журнала; издавање журнала, 

књига и приручника из области медицине; издавање 

интернет часописа; издавање информативних 

листова; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање књига, новина и периодичних часописа; 

издавање и уређивање књига, новина и часописа; 

издавање и уређивање магазина; издавање и 

уређивање новина; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; издавање и уређивање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање и уређивање штампаног 

материјала, књига, новина и периодичних часописа, 

осим за рекламне потребе; издавање каталога; 

издавање календара; издавање књига и магазина; 

издавање књига и часописа; издавање књига, 

магазина, годишњака и журнала; издавање књига, 

периодичних издања, часописа, новина и билтена; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; издавање књига, часописа и 

новина на интернету; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање научних магазина; 

издавање научно-информативних часописа; 

издавање новина; издавање образовних материјала; 

издавање приручника; издавање периодичних 

часописа, каталога и проспеката; издавање 

периодичних часописа и књига у електронском 

формату; издавање периодичних часописа; издавање 

проспеката; издавање приручника за обуку; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање уџбеника; издавање часописа; издавање 

часописа и књига у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату на интернету; 

издавање штампаних именика; издавање штампаног 

материјала; издавање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, и У електронском формату, 

осим у рекламне сврхе; издавање штампаног 

материјала, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, у 

електронском формату; издавање штампаног 

материјала У електронском формату; издавање 

штампаног материјала У електронском формату на 

интернету; издавачке услуге; издавачке услуге за 

дигиталну видео, аудио и мултимедијалну забаву; 

издавачке услуге, осим штампања; изнајмљивање 

књига; изнајмљивање књига и других публикација; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес тренинге 

и часове јоге; консултантске услуге које се односе на 

образовање и обуку; консултантске услуге које се 

односе на образовање и обуку руководства и особља; 

консултантске услуге које се односе на обуку; 

консултантске услуге које се односе на обуку и 

усавршавање; консултантске услуге које се односе на 

обуку, усавршавање и образовање; консултантске 

услуге које се односе на услуге резервације 

спортских, научних и културних догађаја које се 

пружају путем телефонских позивних центара и 

дежурних линија; консултантске услуге у вези са 

образовањем; консултантске услуге у вези са 

уређивањем; консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге У области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење радионица за обуку; мултимедијално 

издавање штампаног материјала; мултимедијално 

издавање књига, магазина, дневника и електронских 

издања; образовање одраслих; образовне и забавне 

услуге; образовне услуге у виду тренинга; обучавање 

јоге; омогућавање групних обука и форума уживо за 

учење из области развоја лидерских способности; 

омогућавање привремене употребе онлајн 

образовних материјала који се не могу преузети са 

интернета; омогућавање приступа онлајн видео 

садржајима о инспиративним и мотивационим 

темама за жене, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа онлајн видео садржајима У 

вези са научним информацијама из области 

климатских промена, који се не могу преузети; 

онлајн издавање електронских магазина; онлајн 

издавање електронских часописа; онлајн издавање 

електронских новина; онлајн издавање часописа или 

дневника [услуге веблога]; он-лајн публикације 
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електронских књига; организовање догађаја из 

области културе у добротворне сврхе; организовање 

и вођење конференција, семинара и симпозијума; 

организовање и вођење семинара за обуку; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација предавања; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и 

реализација образовних конференција; организовање 

и реализација курсева за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, симпозијума и 

семинара; организовање и реализација конференција, 

конгреса, семинара, симпозијума, курсева обуке, 

часова и предавања; организовање образовних 

курсева; организовање образовних наступа; 

организовање образовних конференција; 

организовање образовних форума уживо; 

организовање обука; организовање програма за 

обуку младих; организовање радионица и семинара; 

организовање радионица и семинара о личној свести; 

организовање радионица и семинара о самоспознаји; 

организовање спортских активности за потребе 

летњих кампова; организовање симпозијума и 

радионица за обуку; организовање часова; 

подучавање из области свесности тела; стручна 

обука; услуге клуба за здравље и рекреацију; услуге 

образовања и подучавања; услуге обуке за тренера 

јоге; ширење образовног материјала.   

44  говорна терапија; здравствена нега; дијететски и 

нутриционистички савети; киропрактика; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; услуге арома-терапије; услуге 

алтернативне медицине; услуге здравствених 

центара; услуге саветовања о здрављу; услуге сауне; 

услуге терапије уз помоћ животиња; услуге центара 

за опоравак; услуге центара за рехабилитацију; 

ајурведска терапија; акупунктура; дубинска масажа 

ткива; здравствена и козметичка нега; здравствене 

спа услуге за здравље и добробит тела и духа; 

здравствене спа услуге за здравље и добробит тела и 

духа које се нуде у здравственим одмаралиштима; 

здравствене спа услуге за здравље и добробит тела и 

духа, које укључују масажу, третмане за негу лица и 

тела и козметичке услуге неге тела; здравствене 

услуге за помоћ појединцима да оставе пушење; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање медицинских апарата и система; 

израда извештаја који се односе на здравље; израда 

извештаја који се односе на медицинска питања; 

информације у вези са масажом; информисање 

пацијената о употреби лекова; киропрактика, 

физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска 

медицина, масажа и парамедицинске услуге; 

киропрактичарске услуге за децу; козметичке услуге 

за негу тела; козметичке услуге које пружају бање; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са интегралном 

психологијом; масажа; медицинске и ветеринарске 

информативне услуге које се пружају преко 

интернета; медицинске и здравствене услуге; 

медицинске услуге у области лечења хроничних 

болова; медицински савети за особе са 

инвалидитетом; медицинско саветовање; медицинско 

саветовање у вези са стресом; музико-терапија; 

музико-терапија у физичке, психолошке и 

когнитивне сврхе; нега косе; обављање медицинских 

прегледа; нутриционистичко саветовање; обављање 

психолошких процена и прегледа; обезбеђивање 

објеката за менталну рехабилитацију; окупациона 

терапија; окупациона терапија и рехабилитација; 

припрема психолошких извештаја; припрема 

психолошких профила; припрема психолошких 

профила у медицинске сврхе; пружање информација 

везаних за психичко здравље и добробит; пружање 

информација о акупунктури; пружање информација 

о здрављу; пружање информација о здрављу путем 

вебсајта; пружање информација о здравственим 

услугама путем телефона; пружање информација о 

здравственој заштити путем глобалне рачунарске 

мреже; пружање информација у области 

психолошког саветовања и лечења;  пружање услуга 

психолошке процене ризика и информација које се 

односе на промене понашања и управљање стресом; 

пружање услуга психолошког лечења; психолошка 

нега; психолошка терапија за одојчад; психолошке 

консултације; психолошки коучинг, консултације и 

терапеутске услуге; психолошки третмани; 

психолошко и медицинско саветовање; психолошко 

и саветовање о начину живота; психолошко 

саветовање; психолошко саветовање запослених; 

психолошко-социјална заштита; психолошко 

тестирање за медицинске сврхе; психотерапија; 

реики терапија; рехабилитација зависника; 

рехабилитација зависника од алкохола; 

рехабилитација зависника од лекова; рехабилитација 

зависника од наркотика; саветовање о начину 

живота; саветовање о начину живота и у медицинске 

сврхе; саветовање у вези са здравственом заштитом у 

области радне терапије; саветовање у области 

менталног здравља и велнеса; саветодавне услуге у 

вези са здрављем; саветодавне услуге у вези са 

окупационом терапијом; саветодавне услуге у вези 

са холистичком психологијом и окупационом 

терапијом; спа услуге; терапија уметношћу; услуге за 

процену психичког здравља; услуге индивидуалног и 

групног психолошког саветовања; услуге 

криотерапије; услуге лечења несанице; услуге 

лечења реики методом; услуге лечења у бањама; 

услуге одвикавања за зависнике; услуге психолога; 
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услуге психолошке процене; услуге психолошке 

процене и прегледа; услуге психотерапеута; услуге 

психотерапије и радне терапије; услуге сауна; услуге 

светлосне терапије; услуге терапије гласом и 

говором; услуге телемедицине; услуге турских 

купатила; физиотерапија [физикална терапија]; 

шиацу масажа.   
 

(210) Ж- 2021-2041 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

CAMEO WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2042 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

GREEN WAVE 

 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2043 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

IVORY WAVE 

(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; 
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електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2044 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SATIN WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2045 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LILAC WAVE 

 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2046 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Carlsberg Srbija d.o.o. , Пролетерска 17,  

21413 , Челарево, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KAD ME VOZI NE VOZIM 

(511) 32  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-2047 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

AMARELO WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 
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сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2048 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SUMMER WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2049 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA SUMMER WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2050 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TEREA TROPICAL WAVE 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/2a 

Intellectual Property Gazette  2022/2a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

23 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2051 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TROPICAL WAVE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2054 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Makeup Muzej d.o.o. Beograd-Palilula, Стојана 

Новаковића бр. 29 спрат 2, стан 4, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Терзић, Булевар деспота 

Стефана 1а/II, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.14; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена (пантоне 186ц), бела  

(511) 3  козметички сетови; козметика; козметичке 

креме; препарати за уклањање шминке; козметички 

препарати за негу коже; препарати за парфимисање 

ваздуха; шминка; парфеми.  

9  фотографски екрани; електронске публикације 

које се могу преузимати;  рачунарски програми, који 

се могу преузимати; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу преузети 

са интернета; софтвер за чување екрана на рачунару, 

снимљен или даунлодован; футроле за таблет 

рачунаре; дигитални рамови за фотографије; 

датотеке слика које се могу преузимати.   

16  бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал [вискока штампа]; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; новине; периодичне 

публикације; подметачи за пивске чаше; улазнице; 

блокови за цртање; блокови [канцеларијски 

материјал]; свеске; књиге; држачи оловака; 

материјали за цртање; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; корице за 

пасоше.  
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18  женске ташне; кишобрани; џепни новчаници; 

торбе за плажу; ручне торбице; козметичке торбице, 

празне; футроле за кредитне картице [новчаници]; 

кутије за визит карте; ознаке за пртљаг; ознаке за 

путне торбе.   

21  украсне стаклене кугле; флаше [боце]; термоси; 

керамика за употребу у домаћинству; козметички 

прибор; кристал [стакларија]; калупи за коцке леда; 

тоалетни несесери; несесери са прибором; 

порцеланска роба; вазе; грнчарија; пудријере, празне; 

статуе од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; стоне украсне вазне; шољице; 

касице "прасице"; диспензери за напитке, 

неелектрични; уметничка дела од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; прибор 

за скидање шминке; четке за шминку.   

25  капе; чарапе и плетена трикотажа; блузе, 

кошуље; кошуље кратких рукава; одећа; шешири; 

трегери; шалови за врат; женске поткошуље; мушке 

боксерице; кабанице [одећа]; шалови; собни огртачи; 

џемпери; кравате; рукавице [одећа]; шалови, мараме; 

ешарпе као одећа; бандана мараме; маске за спавање.  

35  пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

истраживање тржишта; оглашавање; рекламирање;  

услуге односа са јавношћу; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетиншка 

истраживања; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; писање рекламних 

текстова; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; тражење спонзорства; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; производња 

рекламних филмова; маркетинг; изнајмљивање 

продајних штандова; пружање пословних 

информација путем интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало.  

38  пружање услуга онлајн форума; пренос видео 

садржаја на захтев.   

41  академије [образовне]; услуге разоноде; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; издавање књига; 

клупске услуге [забавне или образовне]; 

организовање и вођење колоквијума; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; пружање услуга у области образовања; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; планирање забава [забава]; практична 

настава [обука путем демонстрације]; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге студија за снимање; 

организовање балова; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; обука [тренирање]; омогућавање коришћења 

онлајн видео записа, који се не могу преузимати; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

изнајмљивање уметничких дела; културне, образовне 

или забавне услуге које пружају уметничке галерије.  

42  утврђивање аутентичности уметничких дела; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

графички дизајн промотивног материјала.  
 

(210) Ж- 2021-2055 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Natalija Sakić, Milutina Milankovića 164,4,10, 

11070, Novi Beograd, RS 

(740) Стајић Тањга Бранислава, Булевар ослобођења 

78, 21000, Нови Сад 

(540) 

ZViZ 

(511) 8  стругалице; стругалице за ручну употребу; 

секире за лед; чекићи за лед; шила за лед; ручна сврдла 

за лед за пецање на леду; ручно покретани алат за 

стругање леда; алат за стругање, ручни; лопате [ручни 

алат]; лопатице [ручни алат]; металне ручке за ручне 

алате; стругачи [ручни алат]; чекићи [ручни алат]; 

дршке од дрвета за ручни алат; ручке, не од метала, за 

ручне алате; ручке, од метала, за ручне алате; торбе са 

алатом, попуњене ручним алатима; ручни алат и 

справе, са ручним управљањем; ручни алати и справе, 

којима се ручно управља; траке за вучу [ручни алат]; 

жица за вучу [ручни алат]; дизалице за мотоцикле, 

ручно покретане; држачи за бургије [ручни алат]; 

дрвене дршке за ручни алат; насадни одвијач [ручни 

алати]; ручно покретане справе; стригачи [ручни 

инструмент]; ручни распршивачи за индустријску или 

комерцијалну употребу; справе за претакање течности 

[ручни алат]; ручни алати који се продају у попуњеним 

торбама са алатом.  16  календари; зидни календари; 

стони календари; џепни календари; штампани 

календари; календари са кидањем страница; стоне 

подлоге са календаром; налепнице за бранике 

аутомобила; налепнице [канцеларијски прибор]; 

папирне налепнице за отпремање; украсне налепнице 

за кациге; пластичне фолије; лепљива пластична фолија 

за обмотавање; лепљиве фолије [канцеларијски 
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материјал]; пластична фолија за паковање; пластичне 

фолије за омотавање; полипропиленске фолије за 

умотавање; фолије, слајдови [канцеларијски материјал]; 

целулозна ацетатна фолија за обмотавање; целулозна 

ацетатна фолија за паковање; лепљива пластична 

фолија за обмотавање и паковање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

пластична савитљива фолија за паковање која се 

продаје на велико индустријским и комерцијалним 

произвођачима; летци, флајери; штампани флајери; 

налепнице; папирне кесе; вишенаменске пластичне 

кесе; кесе од папира за паковање; кесе од пластике за 

паковање; пластичне кесе за куповину; пластичне кесе 

за кућну употребу; пластичне кесе за паковање; 

врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; нотеси; бележнице, нотеси; илустровани 

нотеси; индексирани нотеси; новинарски нотеси; 

папирни нотеси; џепни нотеси; бележнице; бележнице 

за диктирање; бележнице за писање; бележнице за 

скицирање; празне бележнице; школске бележнице; 

свеске; свеске са спиралним повезом; свеске од папира; 

књиге; комеморативне књиге; маркери за књиге; 

обележивачи за књиге; књиге са упутствима за 

рачунарске игре; кожни омоти за роковнике; 

роковници; џепни роковници; штампани роковници; 

оловке; држачи за оловке; кутије за оловке; пернице за 

оловке; украси за оловке; хемијске оловке; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; држачи за обичне 

и хемијске оловке; пернице за обичне и хемијске 

оловке; сталци за хемијске оловке; лепљива пластична 

фолија за паковање; штампани материјал [вискока 

штампа]; штампани материјали за обуку; штампани 

папирни канцеларијски материјал; штампани 

промотивни материјали; штампани материјали у виду 

обојених узорака, налепнице за аутомобиле; 

аутомобилске налепнице; налепнице за моторна возила; 

украсне налепнице за аутомобиле; аутомобилске 

украсне налепнице; украсне налепнице за моторна 

возила; украсне налепнице за бранике возила; украсне 

налепнице на бранику возила; налепнице осетљиве на 

притисак за примену на возилима; налепнице са 

натписом на вратима пртљажника; налепнице са 

натписима за врата пртљажника возила; кесе од папира, 

папирне кесе, кесе од папира за паковање, пластичне 

кесе за паковање, поклон кесе од папира, папирне кесе 

за паковање, папирне поклон кесе, папирне кесе за 

куповину, пластичне кесе опште намене, пластичне 

кесе за паковање, папирне кесе за кућне потребе,  

папирне кесе за поклоне за вино, пластичне кесе за 

кућне потребе, пластичне кесе за паковање, папирне 

вреће за куповину, пластичне вреће за куповину,  кесе 

од папира или пластике за паковање, кесе од пластике 

за паковање, поклон кесе од папира, поклон кесе од 

папира или пластике, вреће за робу од папира или 

пластике, пластичне или папирне кесе за паковање 

робе, кесе од папира или пластике, кесе [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање, кесе 

[коверте, кесице] од пластике за паковање, кесе 

[коверте, кесице] од пластике за паковање, кесе од 

папира или пластике, за паковање робе.  

18  велике торбе за спортску одећу; вишенаменске торбе; 

вишенаменске торбе [ручне торбе]; водилице за 

тренирање; вртни сунцобрани; женске ташне; женске 

ручне торбе; кесе за куповину за вишекратну употребу; 

кишобрани и сунцобрани; кишобрани; кишобрани за 

децу; кожне навлаке за возне и аутобуске карте; кожне 

торбе и новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници; 

кожни новчаници за метални новац; кожни новчаници 

на преклоп; кофери; кутије за визит карте; мали кофери; 

мрежасте торбе за куповину; мрежасте торбице од 

племенитих метала; мушке ручне торбе; налепнице за 

пртљаг; новчаници за картице; новчаници за кредитне 

картице; новчаници који садрже и корице за картице; 

обручи за кишобране; ознаке за пртљаг; платнене торбе 

за куповину; платнене торбе за намирнице; платнене 

торбе за ношење дрва; плетене торбе; путне торбе; путне 

торбе за одећу; рамови за кишобране и сунцобране; 

ранци; руксаци; ручке за кишобране; ручке за кофере; 

ручке за ношење кеса из куповине; спортске торбе; 

сунцобрани; торбе; торбе за алат [празне]; торбе за 

куповину; торбе за ношење докумената; торбе за опрему; 

торбе и путне торбе за спортску одећу; торбе [коверте, 

кесе] од коже за паковање; торбе [омоти, кесе] од коже за 

паковање робе; торбице за ношење око струка; футроле 

[етуи] за визиткарте; футроле за картицу са именом; 

футроле за кишобране; футроле за кључеве; футроле за 

кључеве од имитације коже; футроле за кредитне 

картице [новчаници]; футроле за ручни алат у облику 

уроланог платна; футроле од коже или вештачке коже; 

џепни новчаници.  

35  дељење флајера, брошура, штампаног материјала 

и узорака у рекламне сврхе; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; оглашавање; непосредно 

оглашавање; оглашавање на отвореном; пружање и 

изнајмљивање простора за оглашавање и простора за 

спољно оглашавање; израда материјала за 

оглашавање; непосредно оглашавање путем поште; 

оглашавање и промотивна продаја услуга; 

оглашавање према категоријама; припремање 

услужног оглашавања за друге; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге 

и оглашавање; услуге планирања за оглашавање; 

услуге посредовања везане за оглашавање; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење материјала за оглашавање 

путем електронске поште; консултантске услуге које 

се односе на оглашавање; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; пословно саветовање који се 
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односи на оглашавање; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; услуге оглашавања 

за промоцију посредовања акција и осталих обвезница; 

дистрибуција и дељење материјала за оглашавање 

[летака, проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; саветовање из области 

оглашавања, маркетинга и промотивних активности, 

саветодавне услуге и асистенција; услуге оглашавања, 

промоције и маркетинга које се односе на возила; услуге 

посредовања у вези са изнајмљивањем времена и 

простора за оглашавање; непосредно оглашавање 

поштом у циљу привлачења нових купаца и одржавања 

постојеће базе купаца, пружање и изнајмљивање 

простора за оглашавање и простора за спољно 

оглашавање, изнајмљивање огласног простора, 

изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала,изнајмљивање рекламних материјала, 

пружање и изнајмљивање промотивног 

материјала,пружање и изнајмљивање рекламног 

простора, изнајмљивање огласног простора и рекламног 

материјала, изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала за презентације,обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету, пружање 

и изнајмљивање спољног рекламног простора, услуге 

посредовања у вези са изнајмљивањем времена и 

простора за оглашавање, маркетинг; директан 

маркетинг; интернет маркетинг; онлајн маркетинг; 

партнерски маркетинг; циљни маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; пружање информација из 

области маркетинга; пружање информација о пословном 

маркетингу; саветовање за рекламу и маркетинг; 

саветовање о непосредном маркетингу; услуга 

маркетинга догађаја; услуге маркетинга производа; 

услуге маркетинга у области некретнина; услуге 

промотивног маркетинга; услуге рекламе и маркетинга; 

консултантске услуге из области интернет маркетинга; 

консултантске услуге из области партнерског 

маркетинга; консултације у вези са пословним 

маркетингом; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; маркетинг, истраживање тржишта и 

анализирање тржишта; маркетинг који се темељи на 

препорукама; пружање информација у вези са 

маркетингом; услуге саветовања у вези са маркетингом; 

пружање информација у вези са маркетингом путем 

вебсајта; пружање пословног савета у вези са 

стратешким маркетингом; пружање савета из области 

пословног управљања и маркетинга; саветодавне 

услуге које се односе на маркетинг; услуге онлајн 

маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; услуге пословног саветовања које се односи 

на маркетинг, оглашавање у лифту, оглашавање на 

лцд дисплејима у лифту, партнерски маркетинг, 

аффилиате маркетинг, консултанске услуге у 

области аффилиате маркетинга, пословне услуге у 

вези са франшизом.  

(210) Ж- 2021-2057 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD, 

Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења 

109, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 24.17.02; 26.01.16; 26.11.22; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.14; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 16  новине; новински папир; цртане приче у 

новинама (штампани материјал); штампане ствари.  
 

(210) Ж- 2021-2058 (220) 26.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD, 

Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења 

109, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 26.04.08; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, жута  

(511) 16  новине; новински папир; цртане приче у 

новинама (штампани материјал); штампане ствари.  
 

(210) Ж- 2021-2060 (220) 29.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) MedicBooking d.o.o. Beograd, Добрачина 5/3, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Тијана Владисављевић, Шавничка 

43д/13, Чукарица-Београд 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 24.17.20; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава  
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(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

дистрибуција рекламног материјала; рачуноводство; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; презентација 

робе; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; ажурирање огласних материјала; 

дистрибуција узорака; стручне услуге о пословној 

ефикасности; услуге продаје путем лицитације; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

испитивања; изнајмљивање огласних материјала; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију; пословна 

истраживања; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; економске прогнозе; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; пружање пословних информација; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; промоција продаје за друге; обрада текста; 

пословно управљање хотелима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; фактурисање; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; тражење спонзорства; производња рекламних 

филмова; маркетинг; услуге телемаркетинга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

изнајмљивање продајних штандова; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику [рау реr click 

оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање програмима за надокнаду за друге; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; управљање програмима 

лојалности потрошача; писање текстова за рекламне 

намене; регистровање писане комуникације и 

података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; 

продукција програма телевизијске продаје; 

продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

циљни маркетинг; привремено пословно управљање 

оглашавање на отвореном; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; услуге комерцијалног лобирања; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; административне услуге у вези 

са упућивањем на лечење.   

39  пратња путника; ваздушни превоз; превоз 

амбулантним колима; изнајмљивање аутомобила; 

превоз аутомобилом; превоз аутобусом; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање возила; изнајмљивање 

путничких вагона; транспортне услуге; превоз 

бродом; организовање превоза за туристичка 
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путовања; превоз путника; резервисање места за 

путовања; превоз туриста; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација о 

транспорту; резервација превоза; путничке 

резервације; достава порука [курирска служба]; 

изнајмљивање инвалидских колица; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; пружање информација о саобраћају; 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика]; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање путничких аутобуса; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

уговарање услуга путничког превоза за друге 

коришћењем мрежне апликације; припремање 

путних виза и путних исправа за лица која путују у 

иностранство; услуге заједничког путовања 

аутомобилом (карпулинг).   

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; 

засејавање облака; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сер вера; заштита од рачунарских 

вируса; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; услуге научних 

лабораторија; саветовање о изради веб сајтова; 

софтвер У виду сервиса [SaaS]; саветовање У вези 

информационих технологија; сервер хостинг; 

клиничка испитивања; чување резервне копије 

података ван мреже; електронско похрањивање 

података; пружање информација У вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; рачунарство у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; креирање и дизајнирање за друге 

индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије]; консултације о 

сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; електронско надгледање коришћења 

кредитних картица ради откривања интернет 

преваре; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [PaaS]; развој 

рачунарских платформи; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације.   

43  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотела; услуге дечијих јаслица; услуге ресторана; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; пансион за животиње; услуге барова; услуге 

кампова за одмор [смештај]; изнајмљивање 

покретних грађевинских објеката; резервисање 

привременог смештаја; услуге мотела; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

шатора; изнајмљивање апарата за кување; 

изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање апарата за осветљење; услуге пријема 

за привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге удон и соба ресторана; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; услуге личног шефа кухиње.   

44  услуге турских купатила; услуге салона лепоте; 

услуге медицинских клиника; киропрактика; услуге 

фризерских салона; услуге центара за 

рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега; 

масажа; медицинска помоћ; оптичарске услуге; 

'физикална терапија; физиотерапија; ветеринарска 

помоћ; зубарске услуге; услуге кућне неге; услуге 

неге животиња; услуге банке крви; услуге установа 

за тешко оболеле; маникирање; услуге бабица; 

услуге неговања болесника; фармацеутски савети; 

пластична хирургија; нега кућних љубимаца; 

имплантација косе; услуге психолога; изнајмљивање 

санитарних инсталација; услуге ароматерапије; 

услуге вештачке оплодње; рехабилитација 

пацијената за болести зависности; услуге оплодње 

ин-витро; услуге ин-витро оплодње; тетовирање - 

услуге тетоваже; услуге телемедицине; услуге сауне; 

услуге соларијума; бањске услуге; терапеутске 

услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; говорна терапија; услуге саветовања о 

здрављу; ортодонтске услуге; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; палиативна нега; услуге 
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центара за опоравак; услуге банке људског ткива; 

услуге медицинских анализа за потребе дијагностике 

и лечења које пружају медицинске лабораторије; 

медицински скрининг.   
 

(210) Ж- 2021-2062 (220) 30.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Moja Pijaca d.o.o. Beograd, Устаничка 17, 

локал 14а, 11107, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) бела, тамно зелена, светло зелена  

(511) 29  албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; алгинати за кулинарске намене; алое вера за 

људску исхрану; андулете; аранжмани од обрађеног 

воћа; артичоке, конзервиране; бадемово млеко; 

бадемово млеко за кулинарске сврхе; безалкохолни 

пунч од жуманаца; беланце од јаја; беле кобасице; 

бобичасто воће, конзервирано; бубрежни лој за 

исхрану; булгоги; виршле; воће, конзервисано; воће 

конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни желе; 

воћни чипс; говеђа супа; грашак, конзервирани; 

грицкалице на бази воћа; гуакамол; дивљач, која није 

жива; ђумбир, конзервисани; ђумбиров џем; екстра 

девичанско маслиново уље за исхрану; екстракти алги 

за исхрану; 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; зачињено коштуњаво воће; инћуни, неживи; 

јаја; јестиве масти; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какао путер за 

исхрану; кандирани ораси; каселет; кварк; кефир; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кимчи; 

кисели ђумбир; кисели краставац; кисели купус; 

кисело млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; 

кобасице крвавице; кокосова маст; кокосово млеко; 

кокосово млеко за кулинарску употребу; кокосово 

уље за исхрану; кокосов путер; кокос, осушени; 

компоти; компот од бруснице; кондензовано млеко; 

конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана 

паприка; конзервисана риба; конзервисана соја, за 

исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане 

печурке; конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; краставчићи; кристализовани ђумбир; 

крокети; кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; 

кукуруз шећерац, прерађен; кумис; лецитин за 

кулинарске намене; лешници, припремљени; 

лимунов сок за употребу у кулинарству; лосос, 

нежив; лук, конзервисан; љускари, који нису живи; 

маргарин; маслине, конзервисане; маслиново уље за 

исхрану; мармелада; месо; месо у конзерви; милк 

шејк; млевени бадем; млеко; млеко од кикирикија за 

кулинарске сврхе; ; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски рачићи, који нису живи; 

мусеви од поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на 

бази орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици од 

млека, у којима млеко преовлађује; напици са 

бактеријама млечне киселине; нискокалорични чипс 

од кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које 

нису живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ] ; палмино уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; , пахуљице од кромпира; 

пектин за кулинарске намене; пире од јабука; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пљескавице од соје; поврће, прерађено; 

поврће у конзерви; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

прогеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рак, који није жив; рататули; 

рендани пржени кромпир [hash browns] ; репино уље 

за исхрану; риба, која није жива; рибани кисели купус; 

риба у конзерви; рибља икра, припремљена; рибље 

брашно за људску исхрану; рибљи желатин за 

исхрану; рибљи мусеви; рибљи филети; ролнице од 

купуса пуњене месом; салате од воћа; салате од 

поврћа; сардине, неживе; састојци за припремање 

супе; сатај; свеж сир; свињетина; свињска маст; 

семенке, припремљене; сир; сириште, сирило; 

сланина; сметана; смеше које садрже маст за кришке 

хлеба; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино уље за 

исхрану; од поврћа за кување; сок од парадајза за 

кување; суво грожђе; сунцокретове семенке, 

припремљене; сунцокретово уље за исхрану; супе; 

сурутка; сусамово уље за исхрану; сухомеснати 

производи; сушено поврће; тахини; таџин [готово јело 

од меса, рибе или поврћа] ; темпех; тофу; тофу 

листићи; тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 
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крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано печено 

млеко; харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, 

природна или вештачка; чипс од кромпира; џемови; 

щкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке 

капице, која нису живе; шкољке, које нису живе; 

шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

31  агруми [јужно воће], свежи; аранжмани од свежег 

воћа; артичоке, свеже; бадем [воће] ; баштенска 

трава, свежа; бели лук, свеж; бибер [биљка] ; биљке; 

биљке, сушене, за декорацију; бобичасто воће, 

свеже; бундеве, свеже; венци од природног цвећа; 

винова лоза; воће, свеже; гљиве, свеже; грашак, 

свеж; грожђе, свеже; ; ђумбир, свеж; зелена салата, 

свежа; зрна соје, свежа; зрневље [житарице] ; 

инћуни, живи; јестиво семе лана, непрерађено; 

јестиво цвеће, свеже; јестив сусам, непрерађен; 

јечам; кестен, свеж; кикирики, свеж; киноа, 

непрерађена; кокос; кокосов орах, сиров; ; краставци, 

свежи; кромпир, свеж; кукуруз; лешник, свеж; 

лимун, свеж; маслине, свеже; орашасто воће, 

непрерађено; пасуљ, свеж; пиринач, непрерађен; 

поморанџе, свеже; празилук, свеж; репа, свежа; риба, 

жива; рибља икра; рогач, сиров; саднице; сардине, 

живе; свеже поврће; семе за садњу; семенске клице 

за ботаничке сврхе; сочиво, свеже; спанаћ, свеж; 

тартуфи, свежи; тиквице, свеже; хељда, непрерађена; 

хмељ; цвеће, за декорацију, осушено; цвеће, 

природно; црни лук, свеж; шећерна трска.   

39  бродски превоз робе; ваздушни превоз; достава 

новина; достава порука [курирска служба] ; достава 

робе наручене поштом; железнички транспорт; 

изнајмљивање аутомобила; изнајмљивање возила; 

изнајмљивање гаража; изнајмљивање замрзивача; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање 

просторија за хлађење; изнајмљивање складишта; 

испорука пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; 

истовар терета; курирске услуге [достава пошиљки или 

робе] ; логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика]; паковање поклона; паковање робе; 

посредовање у транспорту; посредовање у услугама 

шпедиције; превоз аутомобилом; превоз бродом; 

превоз камионом; превоз колицима на тегљење; речни 

превоз; складиштење; складиштење робе; транспортне 

услуге; умотавање, амбалажирање, робе; услуге возача; 

услуге комерцијалног превоза терета; услуге 

флаширања [пуњења боца] ; физичко складиштење 

електронски сачуваних података и докумената; 

шпедиција.   
 

(210) Ж- 2021-2063 (220) 30.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Мрежа за истраживање криминала и корупције-

КРИК, Мекензијева 46, 11000, Београд, RS 

 

(540) 

KRIK naglas 

(511) 35  обрада текста; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; прикупљање статистичких 

података; ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; регистровање писане комуникације и 

података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; комуникације У односима са јавношћу.  

38  услуге новинских агенција; пренос порука и 

слика; стриминг (проток) података.  

41  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

продукција представа; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; услуге репортерског извештавања; 

писање текстова.   
 

(210) Ж- 2021-2065 (220) 30.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Мрежа за истраживање криминала и корупције-

КРИК, Мекензијева 46, 11000, Београд, RS 

(540) 

CRNA KNJIGA 

(511) 35  обрада текста;, прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

прикупљање статистичких података; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

регистровање писане комуникације и података; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

комуникације У односима са јавношћу.  

38  услуге новинских агенција; пренос порука и 

слика; стриминг (проток) података.  

41  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

продукција представа; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; услуге репортерског извештавања; 

писање текстова.   
 

(210) Ж- 2021-2066 (220) 30.11.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Мрежа за истраживање криминала и корупције-

КРИК, Мекензијева 46, 11000, Београд, RS 

(540) 

Prosudi ko sudi 

(511) 35  обрада текста;, прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

прикупљање статистичких података; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података;  

регистровање писане комуникације и података;  

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

комуникације У односима са јавношћу.  



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/2a 

Intellectual Property Gazette  2022/2a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

31 

38  услуге новинских агенција; пренос порука и 

слика; стриминг (проток) података.  

41  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

продукција представа; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; услуге репортерског извештавања; 

писање текстова.   
 

(210) Ж- 2021-2072 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Бранислав Бабић, Алберта Томе 6, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8, 

11000, Београд 

(540) 

Obojeni Program 

(511) 9  лп плоче; грамофонске плоче; грамофонске 

плоче са музичким садржајем; дискови за снимање 

звука; компакт-дискови за складиштење звука; тонски 

носачи звука; компакт дискови, двд и други дигитални 

носачи података; дигитална музика која се може 

преузети; мелодије звона, слике и музика који се могу 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и бежичних 

уређаја; звуци звона за телефоне који се могу преузети; 

мелодије за мобилне телефоне које се могу преузимати; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; навлаке за уређаје за 

складиштење музике; навлаке за портабл уређаје за 

репродукцију музике навлаке за мобилне телефоне; 

футроле за телефоне; футроле за уређаје за складиштење 

музике; торбе за портабл уређаје за репродукцију 

музике; торбице за мобилне телефоне од тканине или 

текстилног материјала.  

15  гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре; 

жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте; 

музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за 

преношење музичких инструмената; футроле за 

музичке инструменте.  

16  књиге; књиге са песмама или нотама; образовне 

књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама; 

књижице; музичке партитуре у штампаном облику; 

обележивачи за књиге;штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области музичког 

образовања; штампане лекције; штампане музичке 

партитуре; штампане награде; штампане периодичне 

публикације о музици; штампане позивнице; штампане 

публикације; штампани календари; штампани леци; 

штампани материјали за подучавање; штампани 

материјал са аутограмима; штампани промотивни 

материјали; штампани флајери; штампа у виду 

фотографија монографије; новине; приручници; 

часописи [публикације]; честитке, разгледнице; музичке 

честитке, разгледнице; музички магазини; програми 

дешавања као сувенири; проспекти; портрети; постери; 

слике; урамљени постери; разгледнице; фотографије са 

аутограмима; фотографије штампане; кутије за чување 

фотографија; налепнице; налепнице које се наносе 

пеглом; зидни календари; графичке репродукције; летци, 

флајери; бележнице; блокови за цртање; свеске; радне 

свеске са вежбама; дечије радне свеске; футроле за 

свеске; вежбанке; омотачи за вежбанке; нотеси; лични 

планери; дневници; роковници; илустровани нотеси; 

карте; картонске или папирне кутије за поклоне; 

инструменти за писање; оловке; материјали за писање; 

материјали за цртање; фломастери; хемијске оловке; 

кутије за оловке;натписи од папира или картона.  

25  капе са штитником; јакне [одећа]; одећа, обућа, 

покривала за главу; мајице; дукс мајице; мајице са 

штампом; знојнице за главу; капе; кожне јакне; 

кошуље-јакне; кравате; мараме за главу; поткошуље; 

прслуци; рукавице [одећа].  

41  организовање такмичења [образовних или 

забавних]; продукција и објављивање музике; услуге 

снимања музике; услуге снимања видео садржаја; 

стављање на располагање објеката за студијско 

снимање; продукција плоча; организовање догађаја 

из области културе; организовање наступа из 

области културе; организовање догађаја из области 

културе у добротворне сврхе; организовање 

такмичења и свечаности доделе награда; 

организација и представљање приредби, такмичења, 

игара, концерата и забавних догађаја; организовање 

церемоније доделе награда у забавне сврхе; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; омогућавање коришћења 

простора и опреме за извођење музике; издавање 

календара; издавање књига; издавање партитура; 

издавање приручника; издавање аудио књига; 

издавање електронских публикација; издавање 

интернет часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање текста песама у облику 

књиге; издавање текста песама у форми партитуре; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака 

са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање 

снимака звука и слике; подучавање у области 

музике; обука из области музике и забаве; пружање 

информација, коментара и чланака у области музике 

путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.  
 

(210) Ж- 2021-2075 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Александра Пејић, Косовска 39, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 

25, 11000, Београд 

(540) 

Ti si moje zlato 
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(511) 14  злато; злато необрађено или полуобрађено; 

злато, непрерађено или углачано; златне полуге; 

полуге легуре злата; полуге од племенитих метала.  

36  трговина златом.  
 

(210) Ж- 2021-2077 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ЗИРАБЕВ 

(531) 28.05.00  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-2078 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Principia Biopharma Inc., 220 East Grand 

Avenue, 94080, South San Francisco, CA, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд 

(540) 

WAYRILZ 

(511) 5  фармацеутски препарати за превенцију и лечење 

имуно-посредованих, аутоимуних, запаљенских, 

респираторних и ретких болести и поремећаја; 

фармацеутски препарати за превенцију и лечење болести 

и поремећаја коже и крви; фармацеутски препарати за 

превенцију и лечење лезија и тумора.  
 

(210) Ж- 2021-2080 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Срђан Бабић, Ранкеова 12, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.09; 24.17.05; 26.11.01; 26.11.13; 27.01.06; 

27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, тамно плава, сива  

(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; укључујући 

услуге: академије [образовне]; учење на даљину; 

настава, обука; услуге пружања обуке; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

информисање о образовању; испити из области 

образовања; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; практична настава 

[обука путем демонстрације]; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; електронско   

44  медицинске услуге; услуге медицинских клиника; 

киропрактика; услуге центара за рехабилитацију; 

болничке услуге; здравствена нега; масажа; 

медицинска помоћ; оптичарске услуге; физикална 

терапија; физиотерапија; зубарске услуге; услуге 

кућне неге; услуге банке крви; услуге установа за 

тешко оболеле; услуге бабица; услуге неговања 

болесника; фармацеутски савети; пластична 

хирургија; имплантација косе; услуге психолога; 

услуге ароматерапије; услуге вештачке оплодње; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

услуге ин витро оплодње; услуге телемедицине; 

терапеутске услуге; услуге здравствених центара; 

услуге саветовања о здрављу; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; услуге центара за опоравак; 

услуге банке људског ткива.   
 

(210) Ж- 2021-2083 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) BABY FM d.o.o. Beograd, Вељка Дугошевића 

54, 11000, Београд-Звездара, RS 

(740) Мирјана Вешовић, адвокат, Београдска 43, 

Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 01.07.07; 02.05.06; 09.01.17; 19.07.26; 26.01.13; 

26.01.14; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) плава-C:0 Y:0 K:0, крем-C:4 M:7 Y:9 K:, сива-

C:0 M:0 Y:0 K:10, плава-C:100 M:80 Y:0 K:0, црвена-

C:0 M:100 Y:100 K:0  
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(511) 9  BIOS [основни улазно/излазни системи] 

софтвер; МР3 читачи; mр4 читачи; SD меморијске 

картице; USB оперативни софтвер; web камере; 

апарат за регулисање топлоте; апарати за анализу 

ваздуха; апарати за бележење времена; апарати за 

даљинско управљање; апарати за евидентирање 

времена и датума; апарати за емитовање, снимање, 

пренос или репродукцију звука или слике; апарати за 

мерење; апарати за мерење концентрације; апарати 

за пренос видео записа; апарати за пренос и 

репродукцију звука или слике; апарати за пренос 

сигнала; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука, слике и података; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати за снимање, пренос, пријем, обраду или 

репродукцију звука, слике или података; апарати и 

инструменти за контролу [надзор]; апарати и 

инструменти за пренос података; апарати и 

инструменти за пренос, примаље и чување звука, 

слике и података у дигиталном и аналогном 

формату; апарати и рачунари за обраду података; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; апликацијски софтвер; аудио-

пријемници; бежични звучници; видео записи који се 

могу преузети; видео-камере за пренос; видео 

монитори; видео пријемници; звиждећи аларми; 

звона за упозорење; зујалице; инструменти за 

лоцирање звука; јединице за смештај минијатурних 

хард диск драјвова; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; компакт-дискови за складиштење 

података; монитори [компјутерска опрема]; 

монитори [компјутерски програми]; носиви 

монитори са видео дисплејем; носиви рачунари; 

носиви уређаји за мерење активности; празне 

дискете за рачунаре; празне картице са интегрисаним 

колом [празне паметне картице]; празне траке за 

чување рачунарских података; рачунарски програми 

за даљинско повезивање са рачунарима и 

рачунарским мрежама; рачунарски софтвер за 

комуникацију са корисницима ручних рачунара; 

рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и 

видео уређаја; уређаји за праћење температуре за 

кућну употребу.   

10  апарати, уређаји и производи за одојчад.  

35  дељење рекламних огласа; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција и дељење 

материјала за оглашавање [летака, проспеката, 

штампаних материјала и узорака]; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање продајних штандова; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама; 

позиционирање бренда; презентација робе; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интернет 

страница; промотивне и рекламне услуге; 

рекламирање преко телевизије; услуге стварања 

бренда; услуге рекламирања преко интернета; 

рекламирање слањем наруджбеница; услуге 

промотивног маркетинга; услуге малопродаје 

апарата, уређаја и производа за одојчад; услуге 

велепродаје апарата, уређаја и производа за одојчад и 

онлајн велепродаје апарата, уређаја и производа за 

одојчад.   
 

(210) Ж- 2021-2084 (220) 02.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard , 

90064, Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SONG OF NUNU: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(511) 9  софтвер за игре проширене стварности који 

се може преузимати; електронске публикације које 

се могу преузимати, наиме, стрипови, графички 

романи, часописи, приручници и билтени на пољу 

забаве и видео игара; дигитална музика која се може 

преузимати; софтвер за видео игре који се може 

преузимати; виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, рачунарски софтверски програми који садрже 

ресурсе у игри, токене и виртуелну валуту за 

употребу у видео играма и виртуелним световима на 

мрежи; софтвер за преузимање који садржи 

виртуелну валуту, наиме, рачунарски програми који 

садрже жетоне у игри и валуту за употребу на 

мрежама и мобилним видео играма; софтвер за игре 

за виртуелну стварност који се може преузимати; 

слушалице - бубице; слушалице за употребу са 

рачунарима; интерактивни програми за 

мултимедијске видео игре; магнетно кодиране 

поклон картице; снимљени софтвер за игре 

проширене стварности; снимљени софтвер за видео 

игре; снимљени софтвер за игре виртуелне 

стварности; звучници; касете за видео игре; дискови 

за видео игре.  

18  вишенаменске торбе; спортске торбе; руксаци; 

торбице за ношење на боковима; торбе за књиге; 

актовке; кутије за визит карте; торбе за ношење; 

торбице за коване новчиће; огрлице за животиње; 

козметичке торбице које се продају празне; костими 

за животиње; торбе које се носе преко једног рамена; 

врећице за тренинг; цилиндричне текстилне торбе; 

торбице за ношење око струка; ручне торбице; 

футроле за кључеве; торбе за опрему; повоци за 

животиње; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске 

торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне; 
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торбе с једном нараменицом; несесери који се 

продају празни; цегери; сандуци [пртљаг]; 

кишобрани; појасне торбице; новчаници са 

ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба.  

25  бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за 

бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими 

за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице; 

костими за ноћ вештица; шешири; покривала за 

главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу 

децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код 

куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале; 

мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви; 

сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови 

тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање; 

мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови одеће; 

тренерке; доњи веш.  

28  акционе фигурице играчке; додаци за акционе 

фигуре играчке;  лутке пуњене куглицама; савитљиве 

играчке; друштвене игре; фигурице које климају 

главом; карташке игре; шаховске игре; украси за 

новогодишње јелке [осим посластица и електричне 

расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за 

сакупљање; конзоле за рачунарске игре за рекреативно 

играње игара; играчке за састављање; костими за 

маскирање; декоративни ветрокази [играчке]; 

декоративне ветрењаче [играчке]; игре коцкицама; 

лутке; опрема за лутке; електронске акционе играчке; 

играчке у облику ликова из фантазије; слушалице 

посебно прилагођене за коришћење уз играње видео 

игара; тастатуре за играње игрица; мишеви за играње 

игрица; салонске игре; пињате; карте за игру; плишане 

играчке; игре са замишљеним играњем улога; стоне 

игре; фигурице за игру; возила играчке; оружје за игру; 

карте-сличице које се размењују, за игру; машине за 

видео игре.  

41  забава у виду вожње у  забавним парковима; 

услуге забавних паркова; услуге разоноде у виду 

продукције и извођења наступа; омогућавање 

приступа онлајн играма проширене стварности које 

се не могу преузимати; пружање онлајн информација 

о разоноди које се не могу преузимати; пружање 

онлајн информација о разоноди које се односе на 

видео игре; пружање онлајн стрипова, кратких прича 

и романа у сликама који се не могу преузимати; 

пружање онлајн видео снимака и другог 

мултимедијалног видео садржаја који се не могу 

преузимати; пружање онлајн видео игара које се не 

могу преузимати; пружање онлајн игара виртуелне 

стварности које се не могу преузимати.  
 

(210) Ж- 2021-2085 (220) 02.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) VZB CAPITAL & ADVISORY DOO, 

Гвоздићева 9, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Грабеж, Старине Новака 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна  

(511) 36  финансијске анализе; финансијске 

консултације; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; финансијске процене одговора 

на позиве за подношење понуда; финансијска 

истраживања; инвестирање капитала; инвестирање 

капитала.  
 

(210) Ж- 2021-2092 (220) 03.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) INSTANT FACTORING FINANCE S.R.L., 

Gara Herastrau 2, zgrada Ekvilibrium, Impact Hub, 2. 

sprat, prostor TOF212, Bucureşti, RO 

(740) Адвокат Марко Белић, Господар Јевремова 47, 

11000, Београд - Стари Град 

(540) 

 

(531) 18.05.10; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, тамно плава, бела.  

(511) 36  услуге агенција за факторинг; факторинг; 

услуге агенција за наплату потраживања.  

42  платформа као услуга [паас]; развој рачунарских 

платформи.  
 

(210) Ж- 2021-2097 (220) 03.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio 

City, California 91604, US 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

DINASTIJA 

(511) 41  услуге забаве, наиме, мултимедијални 

серијски програм у виду драмских серија које се 
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дистрибуирају преко разних платформи и кроз 

различите начине медијског преноса; услуге забаве, 

наиме, омогућавање приступа мултимедијалним 

програмима у виду драмских серија, који се не могу 

преузети, путем услуге видео на захтев (видео-он-

деманд); пружање информација другима у области 

забаве, путем глобалне компјутерске мреже.  
 

(210) Ж- 2021-2099 (220) 01.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) NORDIC NS DOO NOVI SAD, Веселина 

Маслеше 72, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Гордана Великинац, адвокат, Булевар 

ослобођења  78/I/116, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 15.01.13; 21.01.17; 25.01.25; 26.11.03; 

26.11.12  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  

44  заштита и нега тела за људе.  
 

(210) Ж- 2021-2100 (220) 03.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. 

Nikšić, Ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17  

(511) 32  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  

 

35  малопродајне услуге, услуге малопродајних 

објеката, малопродајне услуге поручивања поштом и 

електронске или онлајн малопродајне услуге везане 

за продају алкохолних пића, пива, стоута, лагера 

(пива са доњом ферментацијом или пива доњег 

врења), тамних пива (портер) и светлих пива, але 

пива (пива са горњом ферментацијом или пива 

горњег врења), минералних и газираних вода, 

безалкохолних пића, воћних напитака, воћних 

сокова, сирупа, препарата за припремање пића; 

услуге рекламирања; услуге маркетинга и 

промотивне услуге; услуге организације, управљања 

и надзора продаје и промотивно-мотивационих 

концепата и концепата везаних за лојалност купаца; 

услуге информација, саветовања и консалтинг услуге 

које се све односе на раније поменуте услуге.  
 

(210) Ж- 2021-2102 (220) 03.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Нина Радоњић, Косовска 15, 11000, Београд, RS 

(540) 

Жива Крава 

(531) 28.05.00  

(511) 43  декорисање хране; деликатесне радње 

[ресторани]; добротворне услуге, наиме, пружање 

хране и пића за децу са посебним потребама; 

добротворне услуге, наиме, пружање хране и пића у 

дечјим центрима за дневну негу; добротворне услуге, 

наиме, пружање хране и пића у породичним дечјим 

домовима за дневни боравак; добротворне услуге у 

виду пружања хране и пића за децу са посебним 

потребама; добротворне услуге у виду пружања 

хране и пића у дечјим центрима за дневни боравак; 

добротворне услуге у виду пружања хране и пића у 

породичним дечјим домовима за дневни боравак; 

достава оброка бескућницима или сиромашнима; 

достава оброка за непосредну конзумацију; 

достављања кафе у канцеларије као кетеринг услуга; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

барске опреме; изнајмљивање електричних плоча за 

кување; изнајмљивање есцајга, сребрног прибора за 

јело, посуђа и стоних додатака за посебне прилике; 

изнајмљивање кухињске опреме у индустријске 

сврхе; изнајмљивање кухињских радних плоча за 

припрему хране за непосредну конзумацију; 

изнајмљивање кухињских радних површина; 

изнајмљивање машина за израду шећерне вуне; 

изнајмљивање неелектричних плоча за кување; 

изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање опреме 

за послуживање хране; изнајмљивање посуда за 

подгревање хране; изнајмљивање расхладних уређаја 

за пијаћу воду; изнајмљивање столица и столова; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и 
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стакленог посуђа; изнајмљивање стоног прибора; 

изнајмљивање уређаја за дељење топлих и хладних 

напитака, осим продајних аутомата; изнајмљивање 

фонтана за пиће; изнајмљивање чоколадних фонтана; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; кафићи; кетеринг у ресторанима брзе хране; 

кетеринг хране и пића; консултантске услуге у 

области кетеринга хране и пића; консултантске 

услуге у области кулинарства; обезбеђивање хране и 

пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића 

за пацијенте и госте; обезбеђивање хране и пића у 

бистроима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; пицерије; послуживање 

пића у пивницама; послуживање хране и пића у 

млечним ресторанима; прављење скулптура од 

хране; припрема и достава хране и пића за банкете; 

припрема и достава хране и пића за институције; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање у 

малопродајним објектима; припрема и достава хране 

и пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема и достава хране и пића за непосредно 

конзумирање; припрема јапанских јела за 

непосредно конзумирање; припрема хране за друге 

на бази пружање услуге са стране [аутсорсинга]; 

припрема хране и пића; припрема хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема шпанских јела 

за непосредно конзумирање; пружање информација о 

услугама ресторана; пружање информација у виду 

рецепата за напитке; пружање информација у 

области рецепата и кувања путем рачунарске базе 

података; пружање оцена и рецензија ресторана; 

пружање ресторанских услуга; пружање савета и 

информација преко интернета у вези са 

комбиновањем вина и хране; пружање услуга барова; 

пружање услуга кетеринга хране и пића за спортске 

догађаје, концерте, конвенције и изложбе; пружање 

услуга кетеринга хране и пиће за конгресне центре; 

пружање хране и пића; пружање хране и пића за 

госте; пружање хране и пића за децу са посебним 

потребама; пружање хране и пића за одојчад и 

основце; пружање хране и пића као део 

хотелијерских услуга; пружање хране и пића у 

интернет кафеима; пружање хране и пића у 

продавницама крофни; савети о кулинарским 

рецептима; салатни барови [услуге ресторана]; 

самоуслужни ресторани; сервирање алкохолних 

пића; сервирање хране и пића; сервирање хране и 

пића за госте; сервирање хране и пића за госте у 

ресторанима; сервирање хране и пића у бистроима; 

сервирање хране и пића у интернет кафеима; 

сервирање хране и пића у малопродајним објектима 

и објектима који припремају храну за понети; 

сервирање хране и пића у продавницама крофни; 

сервирање хране и пића у ресторанима и баровима; 

сервирање чаја, кафе, какаа, газираних пића и воћних 

сокова; услуге барова; услуге барова за припрему 

воћних сокова; услуге барова и бистроа; услуге 

барова и кетеринга; услуге барова и коктел барова; 

услуге барова и ресторана; услуге барова који служе 

првенствено кафу и сокове; услуге барова који служе 

првенствено кафу и чајеве; услуге барова који служе 

првенствено чајеве; услуге бистроа; услуге бифеа за 

коктел барове; услуге брзе хране за понети; услуге 

вашоку ресторана; услуге кафеа; услуге кафе-

ресторана и кафетерија; услуге кафетерија; услуге 

кафетерија и кантина; услуге кафетерија и ресторана; 

услуге кафића; услуге кафића и кафетерија; услуге 

кафића и ресторана; услуге кафића и снек-барова; 

услуге кафића, кафетерија и ресторана; услуге 

кетеринга; услуге кетеринга за болнице; услуге 

кетеринга за доставу јела из европске кухиње; услуге 

кетеринга за доставу јела из јапанске кухиње; услуге 

кетеринга за доставу јела из шпанске кухиње; услуге 

кетеринга за кантине у компанијама; услуге 

кетеринга за конференцијске центре; услуге 

кетеринга за образовне установе; услуге кетеринга за 

пријеме; услуге кетеринга за снабдевање храном и 

пићем; услуге кетеринга за старачке домове; услуге 

кетеринга за школе; услуге кетеринга на отвореном; 

услуге кетеринга у пословне сврхе; услуге кетеринга 

хране и пића које пружају пекаре; услуге коктел 

барова; услуге личног шефа кухиње; услуге млечних 

ресторана; услуге мобилног кетеринга; услуге 

обезбеђивања хране и пића; услуге окономијаки 

ресторана; услуге оцењивања ресторана; услуге 

оцењивања ресторана и барова; услуге пабова; 

услуге пансиона; услуге пивница; услуге покретних 

кафеа за пружање хране и пића; услуге покретних 

ресторана; услуге припреме хране; услуге пружања 

хране и пића; услуге пружања хране и пића, као и 

привременог смештаја; услуге ресторана; услуге 

ресторана, барова и кетеринга; услуге ресторана, 

барова и коктел барова; услуге ресторана брзе хране; 

услуге ресторана брзе хране и ресторана који раде 

нон-стоп; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде темпуру; услуге ресторана који нуде храну за 

понети; услуге ресторана са кућном доставом; услуге 

ресторана са самопослуживањем; услуге ресторана у 

којима се нуде соба резанци; услуге ресторана у 

којима се нуди рамен; услуге ресторана у којиме се 

нуде удон резанци; услуге салата барова; услуге 

салона за чај; услуге сладолеџиница; услуге снек-

барова; услуге снек-барова и кантина; услуге суши 

ресторана; услуге таверни; услуге хране за понети; 

услуге хране и пића за понети; услуге чајџиница; 

услуге шпанских ресторана; шанкерске услуге.  
 

(210) Ж- 2021-2103 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 
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(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ADINIK 

(511) 1  хемикалије и/или биолошка средства које се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; биостимулатори за биљке; препарати за 

јачање биљака; хемијски и/или биолошки препарати 

за контролисање стреса у биљкама; препарати за 

регулацију раста биљака; препарати за обраду 

семена; помоћна средства [ађуванти] осим за 

медицинску или ветеринарску употребу; ђубрива; 

стајска ђубрива.  

5  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(210) Ж- 2021-2104 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KANTRANE 

(511) 1  хемикалије и/или биолошка средства које се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; биостимулатори за биљке; препарати за 

јачање биљака; хемијски и/или биолошки препарати 

за контролисање стреса у биљкама; препарати за 

регулацију раста биљака; препарати за обраду 

семена; помоћна средства [ађуванти] осим за 

медицинску или ветеринарску употребу; ђубрива; 

стајска ђубрива. 

5  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(210) Ж- 2021-2105 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BAKOSTIA 

(511) 1  хемикалије и/или биолошка средства које се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; биостимулатори за биљке; препарати за 

јачање биљака; хемијски и/или биолошки препарати 

за контролисање стреса у биљкама; препарати за 

регулацију раста биљака; препарати за обраду 

семена; помоћна средства [ађуванти] осим за 

медицинску или ветеринарску употребу; ђубрива; 

стајска ђубрива.  

5  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(210) Ж- 2021-2106 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

ARBONZA 

(511) 1  хемикалије и/или биолошка средства које се 

употребљавају у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; биостимулатори за биљке; препарати за 

јачање биљака; хемијски и/или биолошки препарати 

за контролисање стреса у биљкама; препарати за 

регулацију раста биљака; препарати за обраду 

семена; помоћна средства [ађуванти] осим за 

медицинску или ветеринарску употребу; ђубрива; 

стајска ђубрива.  

5  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; фунгициди; хербициди; нематициди.  
 

(210) Ж- 2021-2114 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) CATEYE CO., LTD., 8-25, Kuwazu 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, JP 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 9  брзинометри за бицикле; брзинометри за 

возила; машине и инструменти за мерење или 

тестирање; циклорачунари; машине и апарати за 

телекомуникацију; електронске машине; апарати и 

њихови делови.   

11  електричне лампе; други апарати за осветљење и 

њихови делови и опрема; уређаји за осветљење за 

возила; светла за бицикле и возила; лед светиљке; 

лед лампе; лед светла за бицикле; рефлектори за 

возила; рефлектори за бицикле; рефлектори за лампе.  

12  моторна возила на два точка; бицикли и њихови 

делови и опрема.  
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(210) Ж- 2021-2116 (220) 06.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Mad Mage Games d.o.o., Вељка Дугошевића 

54, Београд, RS 

(540) 

Mad Mage Games 

(511) 28  играчке; игре грађења; играчке новитети за 

забаве; игре; стоне игре; карте за игру; фигуре 

играчке; карте-сличице које се размењују за игру.   

38  слање порука; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; пружање услуга онлајн форума; стриминг 

[проток] података. 

41  издавање књига и текстова, осим рекламних 

текстова; услуге режирања и продукције филмова, 

осим рекламних филмова; услуге онлајн играња; 

одређене услуге писања сценарија, текстова песама; 

услуге разоноде; снабдевање опремом за рекреацију; 

услуге студија за снимање; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; компоновање 

музике; фотографисање; услуге графичке обраде, 

осим у рекламне сврхе; продукција музике; писање 

песама   

42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; графички дизајн; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и 

развој нових производа за друге; одржавање 

рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса 

[SaaS]; платформа као услуга [PaaS]; развој софтвера 

у оквиру издавања софтвера.   
 

(210) Ж- 2021-2117 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамна #111111, плава #00d4f9, бела #FFFFFF  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловксе телевизије; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2118 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #111111, црвена #dd2226, бела #FFFFFF  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловксе телевизије; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2119 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #111111, жута #ffd70d, бела #FFFFFF  
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(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловксе телевизије; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2120 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамна #000000, љубичаста #24275D, бела 

#FFFFFF  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловксе телевизије; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2121 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.11.02; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.13  

(591) тамна #000000,  бордо #7F1416, бела #FFFFFF  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловксе телевизије; пренос видео садржаја на захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2122 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO 

BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М стан 

Б31-35, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.14; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена #c7303c, слова у транспаренцији 40% 

#ffffff, бела #ffffff  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.  

38  емитовање телевизијских програма; емитовање 

кабловске телевизије; пренос видео садржаја на захтев.  

41  производња филмова који нису рекламни 

филмови; продукција телевизијског програма; 

телевизијска забава.  
 

(210) Ж- 2021-2126 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Војислав Влаховић , Београдска 12, 11450, Сопот, RS 

(740) Адвокат Игор Ољачић, Теразије 27, 11000, Београд 

(540) 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/2a 

Intellectual Property Gazette  2022/2a 

40 ЗИС / RS / IPO 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15 

(591) црна, бела, црвена, зелена, љубичаста, 

наранџаста, сива  

(511) 43  декорисање колача; декорисање хране; 

кетеринг хране и пића; прављење скулптура од 

хране; информације и савети у вези са припремањем 

оброка; услуге барова; услуге вашоку ресторана; 

услуге кафеа; услуге кантина; услуге кафетерија; 

услуге личног шефа кухиње; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; услуге удон и соба ресторана; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

састанке; резервисање привременог смештаја; услуге 

хотела; услуге мотела.  

44  баштованство; изнајмљивање кошница за пчеле; 

изнајмљивање опреме за пољопривреду; орезивање 

дрвећа; узгајање биљака; узгој животиња; услуге 

алтернатнивне медицине; услуге ароматерапије; 

услуге виноградарства; услуге расадника; услуге 

саветовања о здрављу; хортикултура; уређивање 

вртова; уређивање травњака.  
 

(210) Ж- 2021-2127 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.03.15; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

прање веша; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; адитиви за веш; 

препарати за прање веша; детерџенти за прање веша; 

течности за прање веша; препарати за намакање 

веша; супстанце за прање веша; средства за 

испирање веша; етерична уља као мириси који се 

користе у прању веша; мирисни препарати који се 

користе у прању веша; сапуни и гелови; препарати за 

испирање и препарати за омекшавање; омекшивачи 

за тканине.  

5  препарати за уништавање гамади који се користе 

приликом прања веша; фунгициди, хербициди; 

гермициди; дезинфекциона средства за употребу у 

домаћинству; средства за дезинфекцију веша; 

средства за дезинфекцију за употребу приликом 

испирања веша; гермицидни детерџенти; сапуни и 

детерџенти за дезинфекцију; хигијенска средства за 

употребу у домаћинству.  

16  посуде од картона или ојачаног папира; материјали 

за паковање од папира или картона или пластике или 

регенерисане целулозе; кутије од картона и/или папира 

и/или пластике и/или регенерисане целулозе; склопиве 

кутије за паковање од папира или картона; посуде од 

картона за паковање; кутије од папира или картона или 

ојачаног папира или пластике; кутије од папира или 

картона или ојачаног папира за индустријско паковање; 

посуде од папирног материјала или од папирног 

материјала прекривеног филмом од пластичног 

материјала, обезбеђене тако да их деца не могу 

отворити; штампана амбалажа од папирног материјала, 

обезбеђена тако да је деца не могу отворити; амбалажа 

од папира или картона или ојачаног папира или 

папирног материјала прекривеног филмом од 

пластичног материјала, обезбеђена тако да је деца не 

могу отворити; посуде од картона обезбеђене против 

случајног отварања; посуде од папира обезбеђене 

против случајног отварања; посуде од папира и 

пластике обезбеђене против случајног отварања; 

посуде за паковање од картона обезбеђене против 

случајног отварања; паковање од папира обезбеђено 

против случајног отварања; штампана амбалажа од 

папира или картона или ојачаног папира, обезбеђена 

тако да је деца не могу отворити; амбалажа од папира 

и/или картона и/или пластике и/или регенерисане 

целулозе обезбеђена против случајног отварања; сва 

напред наведена роба за држање препарата за 

избељивање и других супстанци за прање веша, 

препарата за прање веша, детерџента за прање веша, 

течности за прање веша, средстава за испирање веша, 

средстава за дезинфекцију веша, мирисних препарата 

за употребу приликом прања веша, сапуна и гелова, 

препарата за испирање и препарата за омекшавање, 

омекшивача тканина, препарата за чишћење, полирање, 

рибање и абразивних препарата, мирисних водица за 

употребу у домаћинству и за употребу на тканинама, 

козметике, тоалетних производа.  
 

(210) Ж- 2021-2130 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Студентско омладинска задруга  BOX 

POSLOVI Ниш, ТЦ Калча б.б., локал 96/1, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.01; 26.04.09; 26.11.01; 26.15.09; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.15  

(591) плава, зелена, роза, љубичаста, наранџаста, црна  

(511) 35  услуге агенција за запошљавање.  
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(210) Ж- 2021-2131 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) RADIX preduzeće za inženjering i promet na 

veliko i malo u zemlji i inostranstvu d.o.o. Beograd, 

Вилине воде б.б., Београд-Палилула, RS 

(740) Драгољуб Кнежевић, адвокат, Светозара 

Марковића 5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.24; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.09; 

29.01.04  

(591) плава  

(511) 16  штампане ствари.  

35  дистрибуција проспеката и узорака директно или 

поштом.  

41  организовање изложби; издавање текстова и 

књига.  
 

(210) Ж- 2021-2132 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ВИВА ПЛУС, 

Петефи Шандора 17, 21235, Темерин, RS 

(740) Адвокат Горан Дојчиновић, Петра Драпшина 

11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) наранџаста - #ФФ9ФОД и црна - #151923  

(526) "eapoteka"  

(511) 35  дељење реклама за друге преко интернета; 

дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интернета; дељење рекламних огласа; директан 

маркетинг; директно оглашавање; изнајмљивање 

огласног простора на интернет страницама; 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

изнајмљивање огласног простора преко интернета; 

интернет маркетинг; маркетинг; маркетиншке услуге 

које се односе на козметичке производе; 

маркетиншке услуге које се односе на фармацеутске 

производе; обезбеђивање и изнајмљивање огласног 

простора на интернету; обезбеђивање простора на 

интернет страницама за рекламирање роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; објављивање 

рекламног материјала и текстова; обрада 

електронских поруџбина; оглашавање; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; оглашавање путем банера; 

оглашавање фармацеутских производа и ин виво 

снимљених производа; онлајн маркетинг; 

преговарање везано за уговоре о оглашавању; 

презентација предузећа и њихових производа и 

услуга на интернету; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

приказивање огласа за друге; промовисање роба и 

услуга за друге на интернету; пружање клијентима 

информација које се односе на козметику; пружање 

информација потрошачима о производу; пружање 

огласног простора у електронским медијима; 

рекламирање за друге на интернету; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламирање 

преко интернета; рекламирање роба и услуга за 

друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца 

путем претраживог онлајн водича; рекламне услуге 

које се односе на фармацеутске производе; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге малопродаје везане за дијететске препарате; 

услуге малопродаје везане за додатке исхрани; 

услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје које се пружају путем мрежа 

компјутерске комуникације; услуге малопродаје 

пружене од стране апотека; услуге малопродаје у 

вези са дијететским препаратима; услуге 

малопродаје у вези са додацима исхрани; услуге 

малопродаје у вези са медицинским апаратима; 

услуге малопродаје у вези са медицинским 

инструментима; услуге малопродаје у вези са 

средствима за хигијену; услуге малопродаје у вези са 

хигијенским прибором за људе; услуге малопродаје у 

вези са чајевима; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје чајева; 

услуге наручивања преко интернета; услуге 

оглашавања на интернету; услуге онлајн малопродаје 

везане за козметику; услуге онлајн малопродаје 

медицинских апарата; услуге онлајн малопродаје 

медицинских инструмената; услуге онлајн 

малопродаје мирисних препарата; услуге онлајн 
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малопродаје опреме за физикалну терапију; услуге 

онлајн малопродаје прибора за улепшавање људи; 

услуге онлајн малопродаје прибора за хигијену 

људи; услуге онлајн малопродаје средстава за личну 

хигијену; услуге онлајн малопродаје чајева; услуге 

продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; услуге промотивне продаје производа.  
 

(210) Ж- 2021-2135 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TINGORA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-2137 (220) 07.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Милица Рашљић, Сентандрејски пут 29, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Немања Славковић, Железничка бр. 

32, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.11.07; 09.01.05; 09.05.03; 27.03.03; 27.03.15; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) сива #929497, зелена #ADEA18  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  
 

(210) Ж- 2021-2139 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01  

(591) црвенаR 236 G28 B 35  

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

грађевинске машине, дрљаче, дрљаче тегли трактор, 

дрљаче ( машине за земљане радове ), грабуље за 

сено које тегли трактор, машине за вршидбу, машине 

за дробљење, пољопривредне машине наиме: 

ппугови, атомизери, сетвоспремачи, житне сејалице, 

кукурузне сејалице, утоварне руке, расипачи 

минералног ђубриве, машине за расипање стајског 

ђубрива, машине за распршивање ђубрива, 

мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју 

тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива 

коју тегли трактор, пољопривредни култиватори, 

резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за 

распршивање семена, сејачице за пољопривредне 

машине, сејачице које тегли трактор ( машине ), 

тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче, 

механички берачи, елеватори, сејалице семена, 

косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи 

стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни, 

комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као 

делови гусеничара на пољопривредним машинама; 

жетелице за употребу у пољопривреди; машине за 

балирање за употребу у пољопривреди, машине за 

6алирање у индустријске сврхе, машине за орање у 

пољопривреди; машине за сакупљање откоса за 

пољопривредне машине, машине за жетву, машине 

за сејање, машине за одвајање жита, пољопривредне 

дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне 

машине за сетву; пољопривредне справе, осим 

ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне 

справе, осим оних којима се ручно управља; ремење 

за пољопривредне машине; сејалице за 

пољопривредне машине, центрифугалне пумпе.  

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- 2021-2140 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ZILFENAN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-2141 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 
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(731) Zagrebačka Pivovarna d.o.o., Ilica 224,  

10000, Zagreb, RS 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.02.11; 04.02.20; 05.07.02; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, тамна плава, жута, бела  

(511) 32  безалкохолна пића; изотонична пића; 

изотонична безалкохолна пића.  
 

(210) Ж- 2021-2142 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Živko Mijatović & Partners d.o.o. Beograd, 

Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

LIRTONEN 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

хиперхолестеролемије; фармацеутски препарати за 

лечење хипертензије; фармацеутски препарати за 

лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати 

за превенцију поремећаја кардиоваскуларног 

система; редуктори холестерола.  
 

(210) Ж- 2021-2143 (220) 09.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Curcuma d.o.o. Beograd-Vračar, Његошева 56, 

11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) Наранџаста, зелена, бела  

 

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко, сир, 

путер, јогурт и други млечни производи; уља и масти 

за исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин, 

јестиве масти; кикирики путер; путер; какао путер за 

исхрану; кокосов путер; путер крем; воће, 

конзервисано; кокос, осушени; џемови; супе; суво 

грожђе; конзервисано поврће; сушено поврће; уља за 

исхрану; кристализовано воће; урме; млеко; воће, 

кувано; воћни желе; желе за исхрану; ђумбиров џем; 

конзервисана соја, за исхрану; кукурузно уље за 

исхрану; уље палминих коштица за исхрану; 

сусамово уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; кефир; производи од млека; конзервисано 

сочиво; мармелада; палмино уље за исхрану; 

прерађен орах;маслине, конзервисане; маслиново 

уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели 

краставац; грашак, конзервиран; парадајз пире; сок 

од парадајза за кување; сунцокретово уље за 

исхрану; конзервисана гомољика, тартуф; кора од 

воћа; кикирики, припремљен; конзервисане печурке; 

кокосова маст; кокосово уље за исхрану; 

конзервисан пасуљ; воћни чипс; воће конзервисано у 

алкохолу; полен припремљен  као  храна; тофу; риба 

у конзерви; рибље брашно за људску  исхрану; воће 

у конзерви; поврће у конзерви; пире од  јабука; 

компот од  бруснице; тахини; хумус; морске (нори) 

алге, конзервисане; грицкалице на бази  воћа; кисело 

млеко; кимчи; сојино млеко; милк шејк; 

конзервисана паприка; сунцокретове семенке, 

припремљене; рибљи мусеви; рибља икра, 

припремљена; семенке, припремљене; алое вера за 

људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско 

млеко; уље од семена лана  за  исхрану; 

нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични 

хрскави кромпир; лецитин за  кулинарске намене; 

млечни ферменти за кулинарске намене; компоти; 

кондензовано млеко; крем; ферментисано млеко; 

парадајз пире; паста од  поврћа; паста од  плавог  

патлиџана; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

бадемово млеко за кулинарске сврхе; пиринчано 

млеко; артичоке, конзервиране; аранжмани од  

обрађеног воћа; млеко у праху; кандирани ораси; 

зачињено коштуњаво воће; зачињени ораси; 

лешници, припремљени; бобичасто воће, 

конзервирано; овсено млеко; павлака [биљна] на бази 

поврћа; замрзнуто-сушено поврће; лиофилизовано 

поврће; дехидрисано поврће; екстра девичанско  

маслиново  уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; намази на бази орашастих плодова; сојино 

уље за исхрану; замене за  млеко; бадемово млеко; 

млеко од  киририкија; кокосово млеко; кокосово 

млеко за кулинарску  употребу; напици на бази 

кокосовог млека; пиринчано млеко за  кулинарску  

употребу; напици на бази  бадемовог млека; напици 

на бази млека од кикирикија; пресована воћна паста; 
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тофу листићи; пљескавице од соје; тофу пљескавице; 

темпех; сатај; поврће,  прерађено; воће, прерађено; 

концентрати на  бази  поврћа  за кување; 

концентрати на бази  воћа  за  кување; намази на бази 

поврћа; агар-агар за кување; јестиво цвеће, сушено; 

кристализовани ђумбир; ђумбир, конзервисани; 

кисели ђумбир.  

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

резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, 

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

јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, 

сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода); алге 

[зачин] тестенина; бадемово тесто; семе аниса; семе 

звездастог аниса; немедицински биљни чајеви; ароме за 

кафу; ароматични додаци за  храну; додаци јелима; хлеб 

без квасца; соли за  конзервисање намирница; двопек; 

кекс; бисквити, суви колачићи; слатки кексићи; 

слаткиши од пеперминта; слаткиши; бомбоне; вафел 

производи; какао; кафа; непржена кафа; биљни 

препарати  за  употребу  као замена за кафу; колачи; 

цимет [зачин]; капра; карамеле [бомбоне]; карамеле 

[слаткиши]; кари [зачин]; препарати од житарица; 

жвакаћа гума; цикорија [замена  за  кафу]; чај; чоколада; 

марципан; каранфилић [зачин]; зачински додаци; 

слаткиши од шећера; слаткиши; кукурузне пахуљиц; 

корнфлекс; кокице; препарати за учвршћивање мућене 

павлаке,  шлага; есенције за исхрану, изузев етарских 

есенција и етарских уља; кухињска со; додаци за  

згушњавање хране за кување; природни заслађивачи; 

зачини; колачићи од ђумбира; пимент; брашно; брашно 

од боба; кукурузно брашно; кукурузно брашно, крупно; 

брашно од слачице; сојино брашно; пшенично брашно; 

скроб за  јело; ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; 

ситни колачи; шећер; ароме за  колаче, изузев етарских 

уља; прашак за колаче; тесто за  колаче; млевени ђумбир; 

сирће; кечап [сос]; какао напици са млеком; пића од кафе 

са млеком; пића од чоколаде са млеком; средства за 

подизање теста; макарони; кукуруз, млевени; кукуруз,  

пржени; хлеб; малтоза; меласа за исхрану; златни сируп 

[шећерни сируп]; меласа; ментол за  посластице; мед; 

ољуштени јечам; сенф; орашчићи; резанци; пите; 

млевени јечам; пастиле [бомбоне]; зачинска паприка; 

бибер; слатки корен  [слаткиши]; пиринач; шафран 

[зачин]; саго; сосови [додаци  храни]; целерова со; гриз; 

шпагети; тапиока; брашно тапиоке; арома ваниле за  

кулинарске; намене; ванилин [замена  за  ванилу]; 

прашак за прављење сладоледа; слаткиши од  бадема; 

посластице од кикирикија; ароме, које нису етарска уља; 

млевени овас; ољуштени овас; храна на бази овса; овсене 

пахуљице; овсено брашно; штапови од слатког корења 

[посластица]; пића на бази кафе; пића на бази какаоа; 

пића на бази чоколаде; замене за кафу; чипс [производ 

од житарица]; кускус; прополис [пчелињи производ]; 

релиш [додатак  јелу]; матични млеч; суши; умак од 

парадајза; мајонез; крекери; енглески крем; воћни желе  

[слаткиши]; мусли; колачи од пиринча; умак, сос од соје; 

ледени чај; напици од чаја; преливи за  салату; хлебне 

мрвице; алва; мисо; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; сува зрна кукуруза без 

љуске; кукурузни гриз; прашак за пециво; бикарбона 

сода за кување; готови оброци од резанаца; глазуре за 

колаче; чоколадни мусеви; десерти у облику муса  

[слаткиши]; воћни преливи [сосови]; маринада; песто; 

ланено семе за кулинарску употребу  [зачин]; пшеничне 

клице за људску исхрану; високопротеинске плочице од 

житарица; сосови за тестенине; плочице од житарица; 

палмин шећер; тесто, полупрерађен производ; цветови 

или  лишће као  замена за чај; чоколадни украси за торте; 

украсне бомбоне за торте; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; сутлијаш; коштуњаво воће у праху; бели лук у  

праху [зачин]; пиринчана каша за кулинарске намене; 

рамен; намази на бази чоколаде; чололадни намази  који  

садрже орашасте плодове; сируп од  агаве  [природни 

заслађивач]; прерађено  семе за  употребу  као  зачин; 

сусамово семе  [зачин]; киноа, прерађена; булгур; хељда, 

прерађена; брашно од хељде; тамарин [зачин]; нугат; 

хариса [зачин]; паста од  ђумбира [зачин].  

35  услуге малопродаје прехрамбених производа; 

услуге онлајн малопродаје прехрамбених производа.  
 

(210) Ж- 2021-2146 (220) 10.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, WI 

53403-2236, Racine, US 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, 

Београд 

(540) 

VLADAJ VAZDUHOM 

(511) 3  препарати за парфемисање просторија или 

атмосфере; есенцијална уља за атмосферу; препарати 

за ароматизацију ваздуха; препарати за парфимисање 

ваздуха; потпури; тамјан.  

4  свеће; парфимисане свеће.  

5  сретства за прочишћавање ваздуха; сретства за 

дезинфекцију ваздуха; сретства за уклањање 

непријатних мириса из ваздуха; дезодоранси који 

нису за људе; сретства за уклањање непријатних 

мириса из просторија или атмосфере; сретства за 

уклањање непријатних мириса из тепиха; сретства за 

уклањање непријатних мириса из тканина.  
 

(210) Ж- 2021-2148 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) PUPIN NS 021 DOO NOVI SAD, Булевар 

Михајла Пупина 6, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Александар Мољац, адвокат, Краљевића Марка 

28/79, 21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 01.03.13; 17.05.17; 25.07.21; 25.12.01; 26.07.04; 

27.05.01; 27.05.13  

(511) 43  услуге ресторана; услуге снек барова; 

декорисање хране.  
 

(210) Ж- 2021-2149 (220) 10.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Иѕдавачко предузеће ДЕЛТА ВИДЕО д.о.о., 

Јове Илића 104, 11040, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, црвена  

(511) 38  емитовање кабловске телевизије.  
 

(210) Ж- 2021-2151 (220) 13.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 

Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California  90028, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.02; 24.13.17; 24.13.25  

(511) 16  штампане ствари, наиме књиге, часописи, 

билтени, брошуре и штампани образовни материјал 

који се односи на религију и филозофију.  

45  верске и свештеничке службе, односно верска 

ревизија да би се постигло боље разумевање самог 

себе и свог духовног напретка; вршење верских 

конгрегацијских служби.  
 

(210) Ж- 2021-2152 (220) 08.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Slaviša Vesić PR PROIZVODNJA KORA I 

TRGOVINA ND SALE LEŠNICA, Владимира 

Мићића 2, 15307, Лешница, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.22; 18.03.23; 25.01.01; 25.01.25; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24  

(511) 30  чај.  
 

(210) Ж- 2021-2158 (220) 14.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) State Development & Investment Corp., Ltd., 

International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North 

Street, Xicheng District, Beijing, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  консултације у пословном управљању; 

управљање хотелима; оглашавање; услуге агенција за 

увоз и извоз; систематизација информација у 

компјутерским базама података; помоћ у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; пружање 

пословних информација; пословни менаџмент хотелима; 

организовање изложби из области технике.  

37  грађевински надзор; изградња; вађење руде; 

тапацирање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; изградња фабрика; конструисање и 

изградња пословног и стамбеног простора услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

консултације о грађењу; изградња лука, 

пристаништа.  
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40  рециклажа отпада и смећа; обрада отпада; 

рециклирање [рециклажа отпада]; сортирање отпада и 

материјала за рециклажу; прочишћавање ваздуха; 

дезодорисање ваздуха; производња енергије; 

уништавање отпада и смећа; ливење метала; пружање 

информација које се односе на обраду материјала.  

42  техничко цртање; технолошка истраживања; 

урбанистичко планирање; анализе за експлоатацију 

нафтних поља; контрола квалитета; испитивање 

квалитета; хемијска испитивања; услуге 

индустријског дизајна; развој грађевинских 

пројеката; грађевинско пројектовање.  
 

(210) Ж- 2021-2159 (220) 14.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) State Development & Investment Corp., Ltd., 

International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North 

Street, Xicheng District, Beijing, CN 

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

(540) 

 

(531) 25.07.20; 25.07.21; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.24; 26.07.20 

(511) 35  консултације у пословном управљању; 

управљање хотелима; оглашавање; услуге агенција за 

увоз и извоз; систематизација информација у 

компјутерским базама података; помоћ у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; пружање 

пословних информација; пословни менаџмент хотелима; 

организовање изложби из области технике.  

37  грађевински надзор; изградња; вађење руде; 

тапацирање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; изградња фабрика; конструисање и 

изградња пословног и стамбеног простора услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

консултације о грађењу; изградња лука, 

пристаништа.  

40  рециклажа отпада и смећа; обрада отпада; 

рециклирање [рециклажа отпада]; сортирање отпада 

и материјала за рециклажу; прочишћавање ваздуха; 

дезодорисање ваздуха; производња енергије; 

уништавање отпада и смећа; ливење метала; 

пружање информација које се односе на обраду 

материјала.  

42  техничко цртање; технолошка истраживања; 

урбанистичко планирање; анализе за експлоатацију 

нафтних поља; контрола квалитета; испитивање 

квалитета; хемијска испитивања; услуге 

индустријског дизајна; развој грађевинских 

пројеката; грађевинско пројектовање.  

(210) Ж- 2021-2163 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Урош Кљајевић , Крупањска 7, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

MANGOVACHA, ESTD 2021, 

ORIGINAL BRANDY 

(591) Пантоне /, Пантоне блацк 6 Ц, Пантоне 123 Ц, 

Пантоне 7579 Ц, Пантоне 7489 Ц; Пантоне 7741 Ц.  

(511) 33  дестилована пића; бренди; жестока пића; 

алкохолна пића која садрже воће.  
 

(210) Ж- 2021-2165 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 

Sheva 8410001, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MAGANIC 

(511) 5  пестициди; инсектициди; фунгициди и 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-2166 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.01.02; 17.05.17; 24.17.02; 26.01.04; 26.01.18; 

26.11.09; 26.11.12; 27.05.01  

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске 
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цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које 

садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без 

дувана за оралну употребу (које нису за употребу у 

медицини).  
 

(210) Ж- 2021-2168 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Дарко Здравковић, Марка Челебоновића 

21/19, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) тамно плава, плава, светло плава, наранџаста  

(511) 3  козметичке креме и лосиони; шампони; 

сапуни.  

25  одећа; обућа.  

42  дизајнирање и хостинг веб портала у области 

туризма.  
 

(210) Ж- 2021-2170 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Questionmark, Милешевска 53/8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 24.17.04; 27.05.01  

(591) црно бела  

(511) 16  шнитови за шивење одеће.  

25  одећа, нарочито: сукње, блузе, кошуље, мајице, 

хаљине, јакне, радни комбинезон, кратке панталоне 

бермуде, сукње-панталоне, одела, капути, мантили, 

пелерине, панталоне, одећа за плажу, мараме 

шалови, женске чарапе; обућа, нарочито: ципеле, 

чизме, сандале, папуче, гимнастичке патике.  

40  шивење женске одеће по мери.  
 

(210) Ж- 2021-2171 (220) 10.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), 

Зрењанински пут 84ц, Београд-Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02  

(591) жута  

(511) 9  апарати за пренос звука; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; банкомати [атм]; видео 

пројектори; видео-траке; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; датотеке слика које се могу преузимати; 

ДВД плејери; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски планери; емотикони за 

мобилне телефоне који се могу преузети; заштитне 

кациге за спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне; звучници; издавачи 

карата; јастучићи за слушалице; компакт дискови 

[аудио-видео]; компакт диск плејери; миш 

[рачунарска периферна опрема]; навлаке за 

лаптопове; навлаке за паметне телефоне; ноутбук 

рачунари; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; софтвер 

за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; таблет рачунари; торбе за лаптопове; 

тонски носачи звука; штитници главе за спорт; 

штитници за зубе.   

35  ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

изнајмљивање аутомата за продају; компјутерско 

управљање подацима; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 
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пословном или индустријском управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за спортисте; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; прикупљање статистичких података; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; развој 

концепта оглашавања; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; тражење 

спонзорства; уређивање излога; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге односа са јавношћу; услуге 

односа са медијима; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе; 

циљни маркетинг.   

41  пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

услуге спортских објеката; услуге забављача; 

телевизијска забава; снимање видеорекордером; 

издавање спортске опреме, осим возила; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; издавање опреме 

за стадионе; изнајмљивање опреме за играње; 

клупске услуге [забавне или образовне]; пружање 

услуга казина [игре на срећу]; услуге игара на срећу; 

услуге разоноде; организовање спортских 

такмичења; организовање такмичења [образовних 

или забавних]; организовање лутрије; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; планирање забава 

[забава]; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже; услуге спортских кампова; 

фотографисање; фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2021-2172 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло сива, сива, тамно сива, црна, бела   

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

дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(210) Ж- 2021-2173 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.21; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) 5  инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-2174 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4, 11070, 

Београд-Нови Београд, RS 

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

(540) 

ARAGOTO 

(511) 5  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина; 

хербициди; фунгициди; инсектициди; ларвициди; 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-2176 (220) 14.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  
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(511) 9  утикачи; утичнице и други контакти 

(електричне везе).  

19  бетон; бетонски грађевински елементи; кровни 

покривачи, који нису од метала; кровови, који нису 

од метала; кровишта (неметална кровишта с 

уграђеним соларним ћелијама).  
 

(210) Ж- 2021-2177 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Савски насип 7, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Вуковић, Теодора Драјзера 34, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(591) црвена   

(511) 37  грађевинске услуге.  
 

(210) Ж- 2021-2178 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Acer Incorporated  , 7F-5, No. 369, Fuxing N. 

Rd., Songshan Dist.  , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541  

, TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22  

(511) 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални носачи података; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података; 

апарати за гашење ватре; рачунари; рачунарски 

хардвер; ручни рачунари; таблет рачунари; 

рачунарски софтвер; рачунарске периферне 

јединице; штампачи; рачунарски сервери; лаптоп 

рачунари; ноутбук рачунари; стони рачунари; 

мобилни телефони; уређаји за складиштење 

података; електронске игре; машине за видео игре; 

рачунарски терминали; телевизијски декодери; видео 

пројектори; радио апарати; звучници; микрофони; 

слушалице; бубице; тјунери; аутоматске машине за 

продају и механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; рачунарски фирмвер; помоћни 

рачунарски софтвери; скенери [опрема за обраду 

података]; монитори; екрани на додир; модеми; 

тастатуре за рачунаре; миш [рачунарска периферна 

опрема]; мишеви са куглицом за управљање 

[рачунарски периферни уређаји]; плочице на додир 

за рачунаре; светлосне оловке; џојстици; контролери 

за игрице; графички таблети; графичке табле; 

адаптери; адаптери за картице; каблови и конектори; 

магнетно-оптичке јединице; јединице чврстих 

дискова; дискетне јединице; драјвери за пцмциа 

уређаје; кертриџи и магнетне траке за рачунаре; цд 

ром уређаји; цд читачи (цд-р); цд резачи (цд-рw); двд 

ром уређаји; двд резачи; ссд уређаји за складиштење 

података; контролери редундантног низа независних 

дискова [раид]; уређаји за масовно складиштење 

података; мрежни адаптери; кабловски модеми; 

рутери, мрежни мостови, мрежни пролази и 

чворишта; електронски уређаји широке потрошње; 

телефони; лични дигитални асистенти [пда]; 

дигитални видео снимачи; видео рекордери; 

телевизори, дигитални телевизори; стерео 

пријемници; двд плејери; компакт диск плејери; мп3 

плејери; дигитални аудио плејери и рекордери; 

аудио-појачивачи; синтисајзери гласа и говора; 

генератори видео специјалних ефеката; фотографске 

камере; камкордери; дигитални фотоапарати; видео 

декови; видео конвертери; читачи бар-кодова; читачи 

магнетних трака; телекомуникацијска опрема; 

телекомуникациони апарати и инструменти; 

мобилни телефони; смартфони [паметни телефони]; 

бежични комуникациони уређаји за пренос гласа, 

података, слика, аудио, видео и мултимедијалних 

садржаја; апарати за мрежну комуникацију; ручни 

дигитални електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету и којима се могу послати, 

примити и складиштити телефонски позиви, 

електронска пошта и остали дигитални подаци; 

носиви рачунарски хардвер; носиви дигитални 

електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету, и којима се могу послати, 

примити и складиштити телефонски позиви, 
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електронска пошта и остали дигитални подаци; 

паметни сатови; паметне наочаре; паметно прстење; 

носиви уређаји за мерење активности; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; читачи електронских 

књига; рачунарски софтвер за подешавање, 

конфигурисање, рад и контролу рачунара, рачунарске 

периферне опреме, мобилних уређаја, мобилних 

телефона, паметних сатова, паметних наочара, носивих 

уређаја, бубица, слушалица, телевизора, телевизијских 

декодера, аудио и видео читача и снимача, система 

кућног биоскопа, и забавних система; софтвер за развој 

апликација; софтвер за рачунарске игре; унапред 

снимљени аудио, видео и мултимедијални садржаји 

који се могу преузимати; рачунарске периферне 

јединице; периферни уређаји за рачунаре, мобилне 

телефоне, мобилне електронске уређаје, носиве 

електронске уређаје, паметне сатове, паметне наочаре, 

бубице, слушалице, телевизоре, декодере за телевизоре 

и аудио и видео уређаје за репродукцију и снимање; 

носиви периферни уређаји за употребу са рачунарима, 

мобилним телефонима, мобилним електронским 

уређајима, паметним сатовима, паметним наочарама, 

паметним прстеновима, бубицама, слушалицама, 

телевизорима, декодерима за телевизоре и аудио и 

видео уређајима за репродукцију и снимање; апарати за 

биометријску идентификацију и потврду идентитета; 

акцелерометри; мерачи висине; апарати за мерење 

раздаљине; апарати за снимање раздаљине; бројачи 

корака; апарати за мерење притиска; индикатори 

притиска; монитори, дисплеј екрани, дисплеј екрани 

који се носе на глави и слушалице са микрофоном за 

употребу са рачунарима, паметним телефонима, 

мобилним електронским уређајима, носивим 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарима, телевизорима, декодерима за 

телевизоре и аудио и видео уређајима за репродукцију 

и снимање; дисплеји, наочаре, контролери и слушалице 

са микрофоном за виртуелну и проширену стварност; 

3д наочаре; наочаре [оптика]; наочаре за сунце; стакла 

за наочаре; оптичка стакла; оптичка роба; оптички 

апарати и инструменти; фотоапарати; блицеви за 

фотоапарате; тастатуре, мишеви, подлоге за мишеве, 

штампачи, дискетне јединице и хард дискови; апарати 

за снимање и репродукцију звука; дигитални аудио и 

видео уређаји за репродукцију и снимање; звучници; 

аудио појачала и пријемници; аудио уређаји за моторна 

возила; апарати за снимање и препознавање гласа; 

телевизијски апарати; телевизијски пријемници 

[телевизори] и монитори; радио предајници и 

пријемници; кориснички интерфејс за рачунаре и 

електронске уређаје уграђене у моторна возила, наиме 

електронске контролне табле, монитори, екрани 

осетљиви на додир, даљински управљачи, прикључне 

станице, конектори, прекидачи и гласовно активиране 

контроле; уређаји за глобално позиционирајући систем 

(гпс); навигациони инструменти; навигациони апарати 

за возила [путни рачунари]; уређаји за даљинско 

управљање за контролу рачунара, мобилних телефона, 

мобилних електронских уређаја, носивих електронских 

уређаја, паметних сатова, паметних наочара, бубица, 

слушалица, аудио и видео уређаја за репродукцију и 

снимање, телевизора, декодера за телевизоре, звучника, 

појачала, система кућног биоскопа и система за забаву; 

носиви уређаји за контролу рачунара, мобилних 

телефона, мобилних електронских уређаја, паметних 

сатова, паметних наочара, бубица, слушалица, аудио и 

видео уређаја за репродукцију и снимање, телевизора, 

декодера за телевизоре, звучника, појачала, система 

кућног биоскопа и система за забаву; апарати за 

складиштење података; рачунарски чипови; батерије; 

пуњачи батерија; електрични и електронски конектори, 

спојнице, жице, каблови, пуњачи, докови, прикључне 

станице и адаптери за употребу са рачунарима, 

мобилним телефонима, ручним рачунарима, 

рачунарском периферном опремом, мобилним 

телефонима, мобилним електронским уређајима, 

носивим електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарима, бубицама, слушалицама, аудио и 

видео уређајима за репродукцију и снимање, 

телевизорима и декодерима за телевизоре; 

интерактивни екрани осетљиви на додир; интерфејс за 

рачунаре, рачунарске екране, мобилне телефоне, 

мобилне електронске уређаје, носиве електронске 

уређаје, паметне сатове, паметне наочаре, телевизоре, 

декодере за телевизоре и аудио и видео уређаје за 

репродукцију и снимање; заштитне фолије прилагођене 

за рачунарске екране, екране мобилних телефона и 

екране паметних телефона; навлаке, торбе, футроле, 

омоти, траке и пантљике (врпце) за рачунаре, таблет 

рачунаре, рачунарске тастатуре, мобилне телефоне, 

мобилне електронске уређаје, носиве електронске 

уређаје, паметне сатове, паметне наочаре, бубице, 

слушалице, декодере за телевизоре и аудио и видео 

уређаје за репродукцију и снимање; екстерне батерије; 

селфи штапови; пуњачи за електронске цигарете; 

пуњачи у аутомобилима; бежични пуњачи; опрема за 

информациону технологију (ит опрема) и 

аудиовизуелна опрема; магнети, апарати за 

магнетизацију и демагнетизацију; научни и 

лабораторијски уређаји за третмане струјом; апарати, 

инструменти и каблови за струју; оптички уређаји, 

појачивачи и коректори; уређаји за безбедност, 

заштиту, протекцију и сигнализацију; уређаји за 

навигацију, вођење, праћење, циљање и израду мапа; 

инструменти, индикатори и контролери за мерење, 

откривање и надгледање; научно-истраживачки и 

лабораторијски апарати, образовни апарати и 

симулатори.  
 

(210) Ж- 2021-2181 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 
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(731) ZLATIBORAC DOO BEOGRAD, Мојковачка 

58, 11136, Београд-Чукарица, RS 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхра.  

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

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

43  услуге обезбеђивања хране и пића;   

привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2021-2182 (220) 16.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Слађан Максић , Баљковица б.б., 34300, 

Аранђеловац, RS 

(740) Адвокат Наташа А. Николић, Цара Душана ПЦ 

''Душанов базар'', пирамида, 3.спрат, локал 306 и 308, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 24.03.08; 25.01.15; 25.01.25; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.18; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.21; 

27.05.24; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08  

(591) браон, црна, жута  

(511) 29  бадеми, обрађени; бадеми, припремљени; 

бразилски ораси, прерађени; бруснице, прерађене; 

бруснице, смрзнуте; вишње, конзервиране; вишње, 

смрзнуте; вишње, суве; воће, конзервисано; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће, припремљено; воћни 

желе; глазирано воће; грицкалице на бази сувог воћа; 

грицкалице од кандираног воћа; зачињени бадеми; 

зачињени индијски ораси; зачињени мешани 

орашасти плодови; зачињени ораси; зачињени 

орашасти плодови; зачињено коштуњаво воће; 

јабуке, обрађене; кандирани бадеми; кандирани 

кикирики; кандирани ораси; кандирани пекан ораси; 

конзервиране шљиве; конзервирано воће; 

конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; малине, прерађене; малине, смрзнуте; 

нарезано воће; нарезано воће, конзервирано; 

пистаћи, прерађени; пистаћи, припремљени; 

прерађени орашасти плодови; прерађен орах; 

ролнице од сувог воћа; сечено воће; смрзнуто воће; 

суве шљиве; суво грожђе; сушено воће; џемови од 

шљиве; шљиве, прерађене.  

30  бадеми преливени чоколадом; бадеми са 

шећерним преливом; воћне посластице; карамел 

крем; карамел прелив; колачи обложени чоколадом; 

колачи са шљивама; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; сујеби [кувано јело које се првенствено 

сасатоји од кнедли са месом]; чоколадни преливи; 

чоколадни производи.  
 

(210) Ж- 2021-2183 (220) 15.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Stefan Jovanović PR Proizvodnja vina vinarija 

HRABRO SRCE, Херој Србе 11, 11332, Удовице, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 09.01.10; 24.13.01; 24.17.25; 26.11.03; 

26.11.12; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.02  

(591) златна  

(511) 33  црвено вино; бело вино; розе вино.  
 

(210) Ж- 2021-2184 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Агенција за заштиту животне средине, 

Жабљачка 10a, 11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 05.03.02; 05.03.04; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.07; 

25.05.01; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.08; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 12  возила; врата за аутомобиле; врата за 

возила.  

16  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

штампани папирни канцеларијски материјал; омоти 

за папир; пластични омоти; омоти за документа 

[канцеларијски материјал]; фасцикле за документа; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фасцикле са 

преградама [папирни канцеларијски материјал]; 

канцеларијски прибор за писање; канцеларијски 

прибор [осим намештаја]; налепнице [канцеларијски 

прибор]; беџеви са именом [канцеларијски прибор]. 

18  пртљажне и торбе за ношење.  

19  врата, неметална; дрвена врата; стаклена врата. 

21  стакларија, порцелан и грнчарија.  

25  одећа.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

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.  
 

(210) Ж- 2021-2185 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Гордана Шаулић; Илда Вучковић Шаулић; 

Михајло Шаулић and Санела Мирковић, Ђорђа 

Радојловића 15а, 11000, Београд, RS; Велемајстора 

Боре Костића 25, 11000, Београд, RS; Незнаног 

јунака 15/19, Београд, RS i Пивљанина Баја 27/9, 

11000, Београд, RS 

 

 

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

Београд 

(540) 

ŠABAN ŠAULIĆ 

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [рау per click оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање сајмова; писање радних биографија за 

друге; писање рекламних текстова; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција продаје 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; тражење спонзорства; уређивање 

излога; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге комерцијалног лобирања; 

услуге односа са јавношћу; услуге односа са 

медијима; услуге онлајн малопродаје дигиталне 

музике која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге рекламних агенција.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникације мобилним телефонима; омогућавање 

приступа рачунарским базама података; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос дигиталних 
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датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст 

садржаја; пренос; порука и слика посредством 

рачунара; пружање информација у области 

телекомуникација; пружање услуга онлајн форума; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телефонске 

комуникације; телефонске услуге; услуге 

видеоконференција; услуге новинских агенција; 

услуге телеграмског комуницирања; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.   
 

(210) Ж- 2021-2186 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, 95052 Santa Clara, California, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INTEL ARC 

(511) 42  рачунарство у облаку у виду софтвера за 

употребу код машинског учења, скалабилног 

машинског учења, анализе података и развоја дубоких 

неуронских мрежа; пружање рачунарских услуга 

заснованим на рачунарству у облаку у области 

машинског учења, вештачке интелигенције, учења 

алгоритама и анализе података; електронско 

складиштење података; суперрачунарство зановано на 

рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу у 

областима вештачке интелигенције, машинског учења, 

дубоког учења, рачунарства високих перформанси, 

дистрибуираног рачунарства, виртуализације, 

статистичког учења, и предиктивне аналитике; услуге 

развоја електронских и интерактивних мултимедијалних 

игара; дизајн софтвера за обраду слика; пружање 

привремене употребе софтвера који се не може преузети 

за 3д визуелизацију, 3д моделирање и 3д приказивање; 

пружање привремене употребе софтвера који се не може 

преузети за унапређење компјутерских перформанси, за 

руковање интегралним колима, полупроводницима, 

компјутерским чипсетовима и микропроцесорима, и у 

сврху играња игрица; пружање привремене употребе 

софтвера који се не може преузети за употребу као 

интерфејса за програмирање апликација (апи); софтвер 

као услуга, наиме, пружање суперрачунарске платформе 

и платформе за игрице засноване на рачунарству у 

облаку; све горе наведене услуге у вези са графиком за 

игрице, играњем и развојем игара; ништа од претходног 

се не односи на пољопривредне или шумарске услуге.  
 

(210) Ж- 2021-2187 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) TRIGED DOO LESKOVAC, Авалска 5а, 

16000, Лесковац, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела, жута  

(511) 10  намештај посебно направљен за медицинске 

сврхе.  

20  намештај, нарочито канцеларијски намештај.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-2188 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

IN TUNE 

(511) 34  дуван, артикли за пушаче; снус (дуван у 

праху); кесе за никотин без дувана за оралну 

употребу (за немедицинске сврхе).  
 

(210) Ж- 2021-2189 (220) 20.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Светлана Воркапић, Панчићева 14, 11000, 

Београд-Стари град, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стијић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.13.24; 10.05.13; 13.03.10; 26.01.15; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвана, плава, тиркизна, браон, жута, сива, 

бордо, црна  
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(511) 3  козметички производи и козметички 

препарати; козметички препарати; козметички 

лосиони; декоративне налепнице за козметичку 

употребу; козметички лосиони за косу; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

негу косе; козметички производи за негу косе; 

лосиони за косу за козметичке потребе; 

немедицински препарати за третман косе за 

козметичке потребе; средства за испирање косе за 

козметичке потребе; лосиони за негу косе за 

козметичке потребе; помаде за косу за козметичке 

потребе; балзами за косу; лосиони за косу; лосиони 

за негу косе; немедицински балзами за косу; 

немедицински лосион за косу; немедицински 

лосиони за косу; препарати за негу и чишћење косе; 

препарати за негу косе; препарати за прање косе; 

препарати за третирање косе; средства за испирање 

косе; шампони за људску косу; шампони и 

регенератори за косу; препарати за чишћење, негу и 

дотеривање косе; средства за испирање косе 

[шампони-регенератори]; немедицински препарати 

за негу коже, косе и коже главе; препарати за негу 

косе, нису за медицинске потребе; немедицински 

препарати за негу косе; препарати за негу коже главе 

и косе; лосиони, креме и препарати за негу лица, 

тела, коже главе, ноктију и косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; шампони; 

немедицински шампони; шампони за косу; шампони-

регенератори; козметички производи у облику млека, 

лосиона и емулзија; препарати за прање; балзами, 

осим за медицинске сврхе; козметика за децу; 

немедицински хигијенски препарати као тоалетна 

средства; биљни екстракти за козметичке намене.  

5  медицински шампони; шампони за уклањање 

вашки; препарати за уништавање ваши у коси; 

средства за уклањање вашки [педикулициди]; 

медицински препарати за негу косе.  

16  календари; зидни календари; стони календари; 

џепни календари; штампани календари; календари са 

кидањем страница; оловке; кутије за оловке; 

техничке оловке; хемијске оловке; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; оловке са 

гумицама; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; канцеларијске фасцикле; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; канцеларијска папирна галантерија; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски прибор за писање; канцеларијски 

прибор [осим намештаја]; налепнице [канцеларијски 

прибор]; омоти за документа [канцеларијски 

материјал]; омоти [канцеларијски материјал]; 

планери за канцеларијску употребу; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фолије за документа за 

канцеларијску употребу; штампани папирни 

канцеларијски материјал; држачи списа, докумената 

[канцеларијски прибор]; фасцикле са преградама 

[папирни канцеларијски материјал]; нотеси; 

бележнице, нотеси; илустровани нотеси; 

индексирани нотеси; папирни нотеси; џепни нотеси; 

кожни омоти за роковнике; роковници; џепни 

роковници; штампани роковници; етикете од папира 

или картона; кутије за паковање од картона; натписи 

од папира или картона; ознаке од папира или 

картона; плакати од папира или картона; подметачи 

од картона; подметачи од папира или картона; кутије 

за паковање од картона или папира; рекламни 

натписи од папира или картона; подметачи 

[подлошци] од картона или сличних материјала; 

летци, флајери; штампани флајери; штампани 

сертификати; штампани сертификати за награде; 

етикете за обележавање; картонске етикете; папирне 

етикете; картонске висеће етикете; папирне висеће 

етикете; папирне етикете за идентификацију; 

папирне етикете за поклоне; штампане папирне 

етикете; налепнице; папир за шаблоне [папир за 

умножавање]; канцеларијски папир; непровидни 

папир; папир за етикете; папир за коверте; беџеви од 

папира; блокови са папиром за писање; изложбене 

кутије од папира; кутије од папира; лепљиве ознаке 

од папира; листови папира [канцеларијски]; натписи 

од папира; плакати од папира; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; кутије од картона за паковање; рекламни 

натписи од картона; штампане позивнице од картона; 

бележнице; бележнице за писање; визит карте; визит 

картице; делимично одштампани обрасци; леци; 

маркетиншки леци; материјали за писање; 

наруџбенице; празне бележнице; штампани поклон 

ваучери, некодирани; штампани промотивни 

материјали.  

44  услуге фризерских салона; услуге фризерских 

салона за децу; услуге фризерских салона за жене; 

услуге фризерских салона за мушкарце; пружање 

информација у области фризерских услуга; услуге 

фризера и салона лепоте; услуге неге лепоте и 

фризерске услуге; пружање информација о услугама 

салона лепоте; нега косе; услуге у вези са негом косе; 

саветодавне услуге у вези са негом косе; хигијенска 

и козметичка нега за људе; хигијенска нега за људе; 

здравствена и козметичка нега за људе; пружање 

услуга сауне, салона лепоте, фризерских салона и 

масажа. здравствена и козметичка нега за људе; 

козметички третмани за тело, лице и косу; 

козметичко саветовање; консултантске услуге у вези 

са козметичким третманима; пружање информација 

о здрављу; пружање информација о медицинским 

прегледима; пружање информација о медицинским 

услугама; пружање информација у области 

фризерских услуга; услуге здравствене и козметичке 

неге; услуге неге лепоте и фризерске услуге.  
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(210) Ж- 2021-2190 (220) 21.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

BANGIN’ SHINE 

(511) 3  сапуни; парфимерија; етерична уља; 

козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба; 

препарати за чишћење, негу и улепшавање коже, 

власишта и косе; препарати за обликовање фризуре; 

препарати за нијансирање, бељење, фарбање и 

бојење косе.  
 

(210) Ж- 2021-2191 (220) 21.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) FMC Agricultural Solutions A/S , Thyborønvej 

78, Harboøre, Ronland, 7673, DK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

DANAFLOAT 

(511) 1  хемијски и флотациони реагенси за употребу 

у индустрији, наиме, за употребу у рударству.  
 

(210) Ж- 2021-2203 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Џемо Муратовић, Генерала Живковића 33, 

36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 03.02.07; 03.02.24; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

(511) 25  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-2207 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

 

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

11060, Београд 

(540) 

VANITY FAIR 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 
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подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

са незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције и 

регистром, коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете; дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени); 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети и који чини одећа, дизајн, 

животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни 

догађаји, здравље и фитнес за употребу на мрежи и у 

мрежним виртуелним световима; делови и опрема за  

наведену робу.  

35  оглашавање, вођење, организовање и управљање 

пословањем; комерцијално управљање у вези 

лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 
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незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

мода, култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

одеће, обуће, покривала за главу; обезбеђивање 

онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају, 

куповину, размену, и преношење незаменљивих 

токена (нфт токена) и дигиталних колекција; 

пружање услуга дигиталних колекција, наиме, 

вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, 

животним стилом, дизајнирањем одеће, модом, 

културом, технологијом, храном, кувањем, 

путовањима, актуелним догађајима, здрављем и 

фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница 

које садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања, 

саветовања и консалтинга у вези са напред 

наведеним.  

41  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; производња радио 

и телевизијског програма; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 
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наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(210) Ж- 2021-2209 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, 

Београд 

(540) 

BON APPÉTIT 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

са незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску 

технологију на бази блоцкцхаин-а и паметне 

уговоре; рачунарски софтвер који се може преузети 

за управљање дигиталним колекционарским 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/2a 

Intellectual Property Gazette  2022/2a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

59 

услугама, тржиштем за трансакције и регистром, 

коришћењем софтверске технологије засноване на 

блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекционарске предмете; дигитални материјали, 

наиме, незаменљиви токени (нфт токени); виртуелна 

роба која се може преузети, наиме, садржај који се 

може преузети и који чини одећа, дизајн, животни стил, 

дизајнирање одеће, мода, култура, технологија, храна, 

кување, путовања, актуелни догађаји, здравље и фитнес 

за употребу на мрежи и у мрежним виртуелним 

световима; делови и опрема за  наведену робу.  

35  оглашавање, вођење, организовање и управљање 

пословањем; комерцијално управљање у вези 

лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 
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(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети који чини одећа, 

дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни догађаји, 

здравље и фитнес за употребу на мрежи и у виртуелним 

световима на мрежи; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје публикација, одеће, обуће, покривала за 

главу; обезбеђивање онлајн тржишта за приказивање, 

излагање, продају, куповину, размену, и преношење 

незаменљивих токена (нфт токена) и дигиталних 

колекција; пружање услуга дигиталних колекција, 

наиме, вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију засноване 

на блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекције; услуге малопродаје и онлајн малопродаје 

виртуелне робе; услуге малопродаје и онлајн продавница 

виртуелне робе, односно садржаја који се може преузети 

са одећом, дизајном, животним стилом, дизајнирањем 

одеће, модом, културом, технологијом, храном, кувањем, 

путовањима, актуелним догађајима, здрављем и 

фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница које 

садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања, 

саветовања и консалтинга у вези са напред наведеним.  

41  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; производња радио 

и телевизијског програма; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
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(210) Ж- 2021-2210 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, 

Београд 

(540) 

ALLURE 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за  

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за 

продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

блоцкцхаин технологије; рачунарски софтвер за 

управљање и верификацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) на 

блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције и 

регистром, коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете; дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени); 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети и који чини одећа, дизајн, 

животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни 

догађаји, здравље и фитнес за употребу на мрежи и у 

мрежним виртуелним световима; делови и опрема за  

наведену робу.  

35  оглашавање, вођење, организовање и управљање 

пословањем; комерцијално управљање у вези 

лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 

других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 
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интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним колекционарским 

услугама, тржиштем за трансакције и регистром 

коришћењем софтверске технологије засноване на 

блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекционарске предмете, дигитални материјали, 

наиме, незаменљиви токени (нфт токени), виртуелна 

роба која се може преузети, наиме, садржај који се 

може преузети који чини одећа, дизајн, животни стил, 

дизајнирање одеће, мода, култура, технологија, храна, 

кување, путовања, актуелни догађаји, здравље и 

фитнес за употребу на мрежи и у виртуелним 

световима на мрежи; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје публикација, одеће, обуће, покривала за 

главу; обезбеђивање онлајн тржишта за приказивање, 

излагање, продају, куповину, размену, и преношење 

незаменљивих токена (нфт токена) и дигиталних 

колекција; пружање услуга дигиталних колекција, 

наиме, вођење онлајн тржишта за трансакције и 

услуге регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, животним 

стилом, дизајнирањем одеће, модом, културом, 

технологијом, храном, кувањем, путовањима, 

актуелним догађајима, здрављем и фитнесом; услуге 

онлајн малопродајних продавница које садрже 

виртуелну робу у области одеће, дизајна, животног 

стила, моде, дизајнирања одеће, културе, технологије, 

хране, кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља 

и фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  
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41  образовне услуге; пружање услуга оспособљавања; 

забавне, спортске и културне активности; услуге 

аркадне играонице са садржајима виртуелне 

стварности; музеји; музејске изложбе; услуге музеја; 

пружање музејских објеката; услуге уметничких 

галерија; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; изнајмљивање 

уметничких дела; организовање уметничких 

такмичења; организовање културних и уметничких 

догађаја; приређивање изложби у културне или 

образовне сврхе; услуге уметничких изложби; 

уметничке изложбе; приказивање видео филмова; 

модне ревије; пружање слика на мрежи које се не могу 

преузети; електронско публиковање текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; мултимедијално издаваштво; услуге 

електронског издаваштва; електронске публикације 

које се не могу преузимати; издавање онлајн 

електронских књига и часописа; издавање и уређивање 

штампаних ствари; издавање електронских магазина; 

издавање електронских књига и периодике на 

интернету; пружање електронских публикација; 

издавање штампаних ствари и штампаних публикација; 

производња радио и телевизијског програма; онлајн 

издавање електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; организовање 

резервације карата за приредбе и друге забавне 

догађаје; услуге агенција за продају улазница за забавне 

догађаје; резервација карата за културне догађаје; 

услуге резервације карата и предбележбе за активности 

и догађаје у подручју образовања, забаве и спорта; 

услуге набавке улазница и предбележбе за догађања; 

организовање и одржавање такмичења; организовање 

такмичења у образовне сврхе; организовање такмичења 

у забавне сврхе; организовање такмичења у културне 

сврхе; услуге забаве у вези са такмичењима; 

организовање конференција, изложби и такмичења; 

услуге организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских филмова; 

продукција филмова за образовне сврхе; продукција 

филмова за забавне сврхе; услуге филмске продукције; 

телевизијска продукција; телевизијска продукција за 

образовне сврхе; телевизијска продукција за забавне 

сврхе; услуге телевизијске продукције; услуге 

производње забава уживо; услуге у вези са 

продукцијом приредби уживо; производња филмова; 

пружање изложби преко виртуелне стварности и 

проширене реалности; услуге забаве виртуелне 

стварности; пружање онлајн дигиталних колекција 

које се не могу преузимати, за употребу у 

дигиталном окружењу; пружање онлајн дигиталних 

колекција које се не могу преузимати, наиме, 

уметничких дела, видео записа, слика и звучних 

записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(210) Ж- 2021-2214 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, 

Sakai City, Osaka 590-8522, JP 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 12  електрична возила; скутери са електричним 

погоном; скутери (возила); копнена возила и 

превозна средства; делови и опрема за возила; 

делови и опрема за електрична возила, скутере са 

електричним погоном, скутере (возила).  
 

(210) Ж- 2021-2215 (220) 22.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/2a 

Intellectual Property Gazette  2022/2a 

64 ЗИС / RS / IPO 

 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little 

Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 19808-1674 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ASCEND 

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

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

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

цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном.  
 

(210) Ж- 2021-2219 (220) 23.12.2021. 

(442) 14.02.2022. 

(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., 

Songshan Dist. , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 20  намештај; столице; намештај за седење; 

гејмерске столице; столице са точкићима; покретне 

столице [намештај]; канцеларијске фотеље; 

ергономске фотеље; фотеље на расклапање; столице 

са подесивим наслоном; окретне радне столице; 

подметачи за столице; ноге за столице; столице са 

округлим постољем; конференцијске столице; високе 

столице [намештај]; лабораторијске (индустријске) 

столице; преносиве потпоре за леђа за употребу на 

столицама; столице као канцеларијски намештај; 

фотеље; фотеље са подесивим наслоном; фотеље или 

софе са подесивим наслоном [намештај]; фотеље или 

софе са подесивим наслоном [столице]; столице на 

љуљање; седишта од метала; јастучићи за седишта; 

ауто седишта/носиљке за бебе; столови; столови за 

рачунаре; канцеларијски столови; радни столови и 

столови; радни столови; покретне огласне табле; 

ормани, креденци; клупе [намештај]; оградице за 

бебе; креветци / колевке; полице за библиотеке; 

дрвени оквири за кревете; сталци за боце; креденци 

за посуђе; канцеларијски столови; канцеларијски 

намештај; постоља за костиме; ормани за картотеке 

[намештај]; ормани за документа; заштитне преграде 

за камине [намештај]; седишта / столице; наслоњаче, 

лежаљке / канабеи; наслони за главу [намештај]; 

постоља за шешире; штандови; полице за ормане за 

документа; комоде; пултови [столови]; душеци; 

столови за цртање; дивани и софе; столарска роба; 

школски намештај; дактилографски столови / полице 

за писаће машине; кревети; радни сто, клупа; полице 

[намештај]; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

постоља за саксије; метални намештај; сталци за 

излагање новина; сталци за часописе; лавабои са 

ормарићем, комодом [намештај]; чивилуци; делови 

од дрвета за намештај / делови намештаја од дрвета; 

канцеларијски столови за стајање; постоља за 

кишобране; параван, преграда [намештај]; табле за 

столове; врата за намештај; полице за намештај; 

писаћи столови; софе; канабе; конструкције кревета; 

столови од метала; тоалетни сточићи; полице за 

складиштење; ормарићи са бравицама; столице за 

лежање [лигештули]; сталци [намештај]; сталци, 

постоља, штандови [намештај]; витрине[намештај]; 

душеци на надувавање, који нису за медицинску 

употребу; постоља за рачунске машине; намештај за 

вагон ресторане; столови за масажу; водени кревети, 

који нису за медицинску употребу; хоклице; ручна 

колица [намештај]; сандуци за играчке; високе 

столице за бебе; шеталице за бебе; колица за 

компјутере [намештај] / сточићи за компјутере 

[намештај]; књиге-полице за књиге; сталак за убрусе 

[намештај]; столови за пресвлачење беба 

причвршћени за зид; покретне преграде [намештај]; 

намештај на надувавање; кутије за излагање накита; 

полице; конзолни столови; полице за књиге; сталци 

за одела; креветци за бебе / кревети са оградом за 

бебе; плетене корпе за бебе; гардеробни ормани; 

табуреи; ваздушни кревети, не за медицинске 

намене; душеци за камповање; столице за туш 

кабине; седишта за купање беба; радни сточићи за 

држање на крилу; преносиви канцеларијски столови; 

комоде за купатила [намештај]; фиоке за намештај; 

ормарићи за пртљаг; столице за купатило; кухињски 

плакари [намештај]; организатори за фиоке; висећи 

организатори за ормане; заштитни преградни панели; 

декоративни јастучићи; јастуци; јастуци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

јастук; јастуци на надувавање који нису за 

медицинску употребу; простирке за оградице за 

децу; подметачи за пресвлачење беба за вишекратну 

употребу; простирке за спавање / подлоге за 

спавање; потпорни јастуци за главу бебе; јастуци 

против превртања беба; јастуци за позиционирање 

главе бебе; вентилатори за личну употребу, 

неелектрични; контејнери, неметални [за 

складиштење, транспорт]; резервоари, неметални; 

држачи за пешкире, неметални, причвршћени / 

причвршћени држачи за пешкире који нису од 

метала; посуде, пластичне за амбалажу; бурад, која 
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нису од метала; сталци за бурад, који нису од метала; 

навлаке за одећу [гардеробне]; корпе за ношење 

ствари; корпе, пекарске, за хлеб; танкови, неметални 

и незидани / резервоари, неметални, незидани; бурад, 

неметална; амбалажа од дрвета за флаше; корпе, 

неметалне; навлаке за одећу [за чување]; кутије од 

дрвета или пластике; неметалне канте за отпатке које 

нису за медицинску употребу; неметалне канте за 

рециклажу; сребрно стакло [огледала]; огледала; 

плочице од огледала; ручна огледала [тоалетна 

огледала]; вешалица за капуте / вешалица за одећу; 

мердевине, од дрвета или пластике; степенице 

[мердевине], неметалне; степеник-столице, 

неметалне; лежајеви за кућне љубимце; легла и 

кућице за кућне љубимце; кућице за кућне љубимце; 

кућице за псе; јасле за сточну храну; греде за 

гребање за мачке; јастуци за кућне љубимце; 

ккућице за птице; јастуци за облагање кавеза за 

кућне љубимце; огласне табле; плакати од дрвета 

или пластике; регистарске таблице, неметалне / 

плочице са бројевима, које нису од метала; 

идентификационе плочице, које нису од метала / 

плочице за име, које нису од метала; кућни бројеви 

који нису од метала, несветлећи; натписи од дрвета 

или пластике; рекламни предмети на надувавање; 

етикете од пластике; пластичне или гумене етикете 

које се нашивају на одећи; идентификационе 

наруквице, неметалне; кутије за алате, неметалне, 

празне; сандуци за алат, неметални, празни; канте, 

неметалне / сандуци, неметални.  
 

(210) Ж- 2022-110 (220) 27.01.2022. 

(442) 14.02.2022. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.07.07; 26.01.05; 26.01.06; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела.  

(511) 5  хербициди.  
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