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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ПАТЕНТИ / Patents
Meђународни кодови за идентификацију
библиографских података o патентима - WIPO - St. 9

-

Recommendation concerning bibliographic data on
and relating to patents - WIPO - St. 9
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Kind of document
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Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства
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Priority data
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Publication date of the unexamined application
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International Patent Classification code

Назив проналаска
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Број основне пријаве (или патента) за који се подноси
допунска пријава

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

Abstract or patent claim
Number of the earlier application (or patent) to which the
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Number of the earlier application from which the present
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(71)
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Name of the inventor
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Name of the representative
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(86)
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Number and filing date of the international application
Number and date of the publication of the interational
application
Number and date of the national authorization to place the
product on the market
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Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of publication of the granted European patent
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

Corrected title page of an A document (A1, A2)

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)
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Corrected title page of an B document (B1, B2)
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B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents
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Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01K 3/00 (2006.01)
(11) 2020/1177 A1
(21) P-2020/1177
(22) 30.09.2020.
(54) SAMOHODNI SISTEM ZA ČUVANJE I
TERANJE STADA NA ISPAŠU
(71) COMING-COMPUTER ENGINEERING DOO
BEOGRAD, Toše Jovanovića 7, 11030 Beograd, RS;
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU,
Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, RS
(72) KRSTIĆ, Dušan, Filipa Višnjića 7а, 18000 Niš, RS;
BANIĆ, Milan, Bulevar Nemanjića 69/27, 18000 Niš,
RS; SIMONOVIĆ, Ivan, Učitelj Milina 29b/10, 18000
Niš, RS; SIMONOVIĆ, Miloš, Generala Bože Jankovića
21/22, 18000 Niš, RS; SAMARDŽIĆ, Drago, Požeška
122, 11030 Beograd, RS; MILTENOVIĆ, Aleksandar,
Trg Učitelj Tase 1/8, 18000 Niš, RS; TOMIĆ, Miša,
Gavrila Principa 23b/9, 18000 Niš, RS; PAVLOVIĆ,
Vukašin, Nade Tomić 15/27, 18000 Niš, RS;
VITKOVIĆ, Nikola, Maksima Gorkog 5/40, 18000 Niš,
RS; KORUNOVIĆ, Nikola, Bulevar Nikole Tesle 55/2,
18000 Niš, RS; NIKOLIĆ, Vlastimir, Prote Gagulića 38,
18000 Niš, RS; SAMARDŽIĆ SIMIĆ, Ivana, Požeška
122, 11030 Beograd, RS; SLAVIĆ, Slavica,
Omladinskih brigada 81/73, 11070 Novi Beograd, RS
(74) MITIĆ, Miloš, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na samohodni sistem za čuvanje,
teranje i vraćanje stada na ispašu. Samohodni sistem je
robotizovani pastir u formi električne ograde, koja okružuje
stoku tokom ispaše, teranja i vraćanja sa ispaše. Sistem
obuhvata minimalno četiri robotizovane jedinice (1)
međusobno povezane žicom (200) električne ograde (2) koje
se istovremeno kreću zajedno sa životinjama prilagođavajući
oblik samohodnog sistema u skladu sa planiranom putanjom.
Žice (200) električne ograde (2) su u parovima povezane
naizmenično na pozitivan i negativan pol napajanja (63).
Robotizovana jedinica (1) je samohodno vozilo, koje obuhvata
pokretnu platformu (3), uređaj za kretanje (4) i uređaj za
zatezanje žice (5). Robotizovana jedinica (1) obuhvata, takođe,
uređaj za napajanje energijom (6), sistem za merenje (7),
komunikacioni sistem (8) i upravljački sistem (101).

ЗИС / RS / IPO

(54) SELF-PROPELLED SYSTEM FOR HERD
KEEPING AND GRAZING
(57) The present invention relates to a self-propelled
system for herd grazing. The self-propelled system is a
robotic shepherd in the form of an electric fence, which
surrounds the cattle during grazing, leading and
returning from grazing.The system comprises at least
four robotic units (1) interconnected by wires (200) of an
electric fence (2) which simultaneously move together
with the animals, adjusting the mode of the selfpropelled system in accordance with the planned
trajectory. The wires (200) of the electric fence (2) are
connected in pairs alternate to the positive and negative
power poles (63). The robotic unit (1) is a self-propelled
vehicle, which includes a moving platform (3), a moving
device (4) and a wire tensioning device (5). The robotic
unit (1) also includes a power supply device (6), a
metering system (7), a communication system (8) and a
control system (101).
(51)

A23K 10/30 (2016.01)
(11) 2020/1040 A1
A01F 25/16 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 30/15 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
(21) P-2020/1040
(22) 31.08.2020.
(54) STABILIZATORI SILAŽE
(71) UNIVERZITET U BEOGRADU, Studentski trg 1,
11102 Beograd, RS
(72) IVETIĆ, Aleksandra, prof., dr, Teodosijeva 21/4,
11050 Beograd, RS
(74) DUKA, Ljubislava, Cara Uroša 55, 11158 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na inovativne
stabilizatore silaže koji kao aktivne sastojke sadrže
limunsku kiselinu, natrijum bikarbonat i katalizator
kobalt (II) hlorid i/ili prah gvožđa. Predmetni
pronalazak se odnosi na upotrebu smeše stabilizatora
silaže za konzervisanje silaže, odnosno upotrebu pri
siliranju i konzervisanju biljaka u rol balama i
horizontalnim silosima i postupak primene stabilizatora
silaže za siliranje u horizontalnim silosima i rol balama.
Dalje predmetni pronalazak se odnosi i na funkcionalno
pakovanje aktivnih sastojaka kako bi se očuvala
hemijska aktivnost aktivnih sastojaka i sprečila
hemijska reakcija pre nanošenja stabilizatora silaže, kao i
na postupak primene stabilizatora za siliranje u rol
balama i horizontalnim silosima.
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А
(54) SILAGE STABILIZERS
(57) The present invention relates to innovative silage
stabilizers which contain citric acid, sodium bicarbonate and
a catalyst cobalt (II) chloride and / or iron powder as active
ingredients. The present invention relates to the use of a
silage stabilizer mixture for silage preservation, i.e. for use in
ensiling and preserving plants in roll bales and horizontal
silos and a method of applying silage stabilizer for ensiling in
horizontal silos and roll bales. The present invention further
relates to the functional packaging of active ingredients in
order to preserve the chemical activity of the active
ingredients and prevent chemical reactions prior to the
application of silage stabilizers, as well as to a method of
applying silage stabilizers in roll bales and horizontal silos.
(51)

A23L 21/10 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
C12P 19/18 (2006.01)
(21) P-2020/1106

(11) 2020/1106 A1

(22) 15.09.2020.

(54) MODIFIKACIJA PREHRAMBENIH
PROIZVODA DIREKTNOM ENZIMSKOM
SINTEZOM FRUKTO-OLIGOSAHARIDA U
CILJU SMANJENJA SADRŽAJA SAHAROZE I
OBOGAĆIVANJA PROIZVODA PREBIOTICIMA
(71) DESING DOO, Partizanske avijacije 18a,
11070 Beograd, RS
(72) SIMOVIĆ, Milica, Ustanička 188/64, 11000
Beograd, RS; BEZBRADICA, Dejan, Omladinskih
brigada 7B, 11070 Novi Beograd, RS; ĆOROVIĆ,
Marija, Bulevar Zorana Đinđića 166/131, 11070 Novi
Beograd, RS; MILIVOJEVIĆ, Ana, Breza 6/9, 11030,
Beograd, RS; DIMITRIJEVIĆ-BRANKOVIĆ, Suzana,
Jurija Gagarina 43/1, 11070 Novi Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na "in situ" enzimski
postupak
sinteze
frukto-oligosaharida
direktnom
transfruktozilacijom saharoze prisutne u prehrambenim
proizvodima korišćenjem enzima fruktozil-transferaze. Na taj
način sharoza prisutna u proizvodu se konvertuje u
prebiotike, frukto-oligosaharide, pri čemu se dobija proizvod
poboljšanih funkcionalnih svojstava, sa smanjenim sadržajem
saharoze, tj. manjim glikemijskim indeksom. Takođe,
predmetni postupak se odnosi i na proizvode sa prebiotskom
aktivnošću proizvedene prema metodama ovog pronalaska.

using the enzyme fructosyltransferase. In this way, the
sucrose present in the product is converted into
prebiotics, fructo-oligosaccharides, and the product with
improved functional properties, reduced sucrose content,
ie. lower glycemic index, is obtained. Also, the present
invention relates to the products with prebiotic activity
produced according to the methods of the invention.
(51)

A41B 13/08 (2006.01)
(11) 2020/1163 A1
A41D 11/00 (2006.01)
(21) P-2020/1163
(22) 25.09.2020.
(54) INTEGRISANA I ZAMENJIVA MODULARNA
DEČIJA GARDEROBA
(71) MIJAILOVIĆ, KOSTIRA, Nevena, Knjaza Miloša 144,
34300 Aranđelovac, RS
(72) MIJAILOVIĆ KOSTIRA, Nevena, Knjaza Miloša 144,
34300 Aranđelovac, RS
(57) Integrisana i zamenjiva modularna dečija garderoba
ima za novost da se zamenjivi deo (2) dečije modularne
garderobe spaja za prednji deo tela (1) garderobe
pomoću niza elemenata (3) za pričvršćivanje koji se
nalaze duž preklopa (4) tela (1) garderobe i modularnog
zamenjivog dela (2). Nakon otkopčavanja delova
elemenata (3) za pričvršćivanje koji se nalaze na
zamenjivom delu (2) i telu (1) garderobe, uklanjanjem
zamenjivog dela (2) se dobija veći otvor (6) za glavu
prilikom presvlačenja deteta, čime je omogućeno lakše
svlačenje tela (1) garderobe naniže, preko nogu. Dakle,
predloženim pronalaskom je opisana modularna
garderoba sa proširujućim otvorom (6) za glavu i
zamenjivim delom (2) s prednje strane odeće koji se lako
skida i zamenjuje drugim. Po potrebi je moguće
zamenjivi deo (2) dečije garderobe spojiti za
odgovarajući potkovičasti deo (7) pomoću više
elemenata (3) za pričvršćivanje, u svrhu neovisnog
nošenja zamenjivog dela (2) od tela (1) garderobe.

(54) FOOD PRODUCTS MODIFICATION BY
DIRECT ENZYMATIC SYNTHESIS OF FRUCTOOLIGOSACCHARIDES WITH PURPOSE OF REDUCTION
OF SUCROSE CONTENT AND ENRICHMENT OF
THE PRODUCTS WITH PREBIOTICS
(57) The present invention relates to an in situ enzymatic
process of fructo-oligosaccharides synthesis by direct
transfructosylation of sucrose present in food products
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(54) INTEGRATED AND INTERCHANGEABLE
MODULAR CHILDREN'S WARDROBE
(57) Integrated and interchangeable modular children's
wardrobe has a novelty that the replaceable part (2) of the
modular wardrobe is attached to the front of the wardrobe's
body (1) using an array of fastening elements (3) situated
along the overlap (4) of the wardrobe's body (1) and the
modular replaceable part (2). After undoing the fastening
elements (3), which are placed both on the replaceable part
(2) and the wardrobe's body (1), and by removing the
replaceable part (2), a larger head opening (6) is achieved
during wardrobe changing. Based on this, easier removing
of the wardrobe's body (1) is enabled downwards, over the
legs. The presented invention therefore describes a modular
wardrobe with an extendable head opening (6) and a
replaceable part (2) on the front of the wardrobe that is
easily removed and replaced with another. Given the need,
the replaceable part (2) of the children's wardrobe can be
attached to an adequate horse shoe shaped part (7) using
multiple fastening elements (3) in order to enable
independent wearability of the replaceable part (2) from the
wardrobe's body (1).
(51)

A61K 33/00 (2006.01)
(11) 2020/0948 A1
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61K 33/08 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) P-2020/0948
(22) 05.08.2020.
(54) POSTUPAK DOBIJANJA I PRIMENE
ALKALNE ANTIMIKROBNE, KREME I
VODENOG RASTVORA
(71) KEKANOVIĆ, Milan, Palicka 7, 24000, Subotica, RS;
KAŽIĆ, Slobodan, Resavska 21, 11000, Beograd, RS
(72) KEKANOVIĆ, Milan, Palićka 7, 24000, Subotica, RS;
KAŽIĆ, Slobodan, Resavska 21, 11000, Beograd, RS
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(57) Kalcijum oksid CaO, je dobijen pečenjem na 1000
o
C do 1100 oC, kamena krečnjaka CaCO3, čistoće veće
od 95%, tako da se nakon pečenja CaO melje u mlinu,
meša u mešaču sa vazelinom, tako da se dobija
vazelinom premazani CaO (1). CaO (1) se meša sa
predhodno pripremljenim vodenim rastvorom (2) gde je
u vodi rastvoren čisti natrijum bikarbonat (NaHCO3),
nakon čega u toku vremena odležavanja od najmanje 2
dana, dobijamo na dnu istaloženi modifikovani kremasti
alkalni antimikrobni premaz kalcijum hidroksida
Ca(OH)2 (3) a pri površini modifikovani tečni alkalni
antimikrobni vodeni rastvor kalcijum hidroksida Ca(OH)2
(4). Ako su u vodi rastvori NaHCO3, nakon čega u takvu
vodu postavljamo lekovite biljke i lekovite antimikrobne
supstance, dobijamo vodeni rastvor (5) koji mešamo sa
CaO (1), te nakon toga nastaju modifikovani kremasti i
ЗИС / RS / IPO
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tečni alkalni antimikrobni rastvori kalcijum hidroksida
Ca(OH)2 (6,7). Ako se vazelinom premazani CaO (1) meša
sa vodom, tada se dobija modifikovani antimikrobni
premaz kalcijum hidroksida Ca(OH)2 (8) koji se meša sa
medicinskim gipsom, tako da dobijemo modifikovani
alkalni antimikrobni medicinski gips (9) za korišćenje kod
imobilizacije zglobova i preloma. Modifikovani
antimikrobni premaz i rastvor Ca(OH)2 (3,4) može da služi
kao podloga i nosioc, za antibiotike, antimikrobne kreme i
antimikrobne tečne supstance, kada se mešanjem dobija
modifikovani antibiotik sa kalcijum hidroksidom Ca(OH)2
(10), modifikovana kremasta antimikrobna supstanca (11),
modifikovana antimikrobna tečna supstanca (12),
pojačanog i poboljšanog svojstva.
(54) PROCESS OF PREPARATION AND
APPLICATION OF ALKALINE ANTIMICROBIAL,
CREAM AND AQUEOUS SOLUTION
(57) Calcium oxide CaO, is obtained by baking
limestone CaCO3, purity greater than 95%, at 1000 oC to
1100 oC, so that after baking CaO is ground in a mill,
mixed in a mixer with vaseline, so as to obtain vaseline
coated CaO (1). CaO (1) is mixed with a previously
prepared aqueous solution (2) where pure sodium
bicarbonate (NaHCO3) is dissolved in water, after which
a modified creamy alkaline antimicrobial coating of
calcium hydroxide Ca(OH)2 (3) is precipitated at the
bottom for at least 2 days, and at the surface modified
liquid alkaline antimicrobial aqueous solution of calcium
hydroxide Ca (OH)2 (4). If NaHCO3 solution is in the
water, after which we put medicinal plants and
antimicrobial drugs in such water, we get an aqueous
solution (5) which is mixed with CaO (1), and then
modified creamy and liquid alkaline antimicrobial
solutions of calcium hydroxide Ca(OH)2 (6.7) are
formed. If vaseline-coated CaO (1) is mixed with water,
then a modified antimicrobial coating of calcium
hydroxide Ca(OH)2 (8) is mixed with medical plaster, so
that a modified alkaline antimicrobial medical plaster (9)
is obtained for use in immobilization of joints and
fractures. Modified antimicrobial coating and solution of
Ca(OH)2 (3,4) can serve as a substrate and carrier for
antibiotics, antimicrobial creams and antimicrobial
liquids, when mixed to obtain a modified antibiotic with
calcium hydroxide Ca(OH)2 (10), modified creamy
antimicrobial substance (11), modified antimicrobial
liquid substance (12), enhanced and improved properties.
(51) A63B 23/025 (2006.01)
(11) 2020/1157 A1
(21) P-2020/1157
(22) 25.09.2020.
(54) APARATURA ZA VEŽBANJE MIŠIĆA
VRATA SA OPRUGAMA I METOD VAŽBANJA
MIŠIĆA VRATA
(71) MITRINOVIĆ, David, Mije Kovačevića 9,
11060 Beograd, RS
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(72) MITRINOVIĆ, David, Mije Kovačevića 9,
11060 Beograd, RS
(57) Aparatura za vežbanje mišića vrata sa oprugama, na
kojoj se izvodi metoda vežbanja mišića vrata, je trenažna
sprava pomoću koje se mogu izvoditi pokreti glave pod
opterećenjem koje omogućava punu stimulaciju vratnih
mišića, uz fizički otpor koji je dovoljno veliki i koji se
može podešavati tako da omogući naprezanje mišića
vrata sve do sub-maksimalnog nivoa. Otpor pružaju
čelične zatezne opruge ili torzione opruge u spravama za
vežbanje šake, tj. mišića podlaktice. Torziona opruga se
uvija ili se zatezna opruga isteže između poluga, tako
što se jedan kraj poluge pritiska rukom a drugi kraj
poluga pritiska se između brade i grudi, brade i obraza,
ramena i podignute ruke, i potiljka i oslonca iza glave.
Dva ili tri trenažera za vežbanje šake su spojena u celinu
elastičnim rukavima (4) i (5). Trenažna sprava za
vežbanje mišića vrata je malih dimenzija i male mase, i
ne zahteva vezivanje i pritezanje kaiševa, dodatne
tegove, konstrukcije, opruge ili elastične trake.

(51)

A63C 17/02 (2006.01)
(11) 2020/1126 A1
A43B 5/00 (2006.01)
A63C 17/20 (2006.01)
A63C 17/22 (2006.01)
(21) P-2020/1126
(22) 18.09.2020.
(54) KOTURALJKE - PATIKE SA DVA PARA
ODVOJIVIH TOČKOVA
(71) BANJAC, Vladimir, Koste Racina 24/3,
11000 Beograd, RS
(72) BANJAC, Vladimir, Koste Racina 24/3,
11000 Beograd, RS
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Predmet pronalaska su koturaljke - patike sa dva
para odvojivih točkova kojima se rešava problem
njihovog naizmeničnog podešavalja za hodanje ili
kotrljanje, bezbednosti, upravljivosti, praktičnosti i
jednostavnosti izrade. Koturaljke se sastoje od patika (2),
koje se zakopčavaju upotrebom pertli (3), smeštenog
uloška (10) i dva para točkova (4) razdvojivo učvršćenih
u ulošku (10). Uložak (10) i đon (6') koji drži prednju i
zadnju osovinu (9,8) i koji čini noseću konstrukciju
ugrađeni su u donji deo patike (2) unutar đona (6 ).
Točak (4) se sastoji iz tela točka (16) obloženog
silikonskim prstenom (12), maske (11), dva ležaja (13)
na obodima centralnog, šupljeg dela točka (4) kao i dve
čelične podloške (15) sa dva poklopca (14) sa one strane
točka (4) koji je okrenut ka patici (2). Ose zadnjih
točkova (4) su koaksijalne dok su ose prednjih točkova
(4) pomerene jedna u odnosu na drugu za veličinu a.

(54) APPARATUS WITH SPRINGS FOR NECK
MUSCLES TRAINING AND METHOD OF NECK
MUSCLES TRAINING
(57) The neck muscles training device with springs, for
neck muscles training is an exercise device that can be
used to perform head movements under the load which
allows the full stimulation of the neck muscles and with
physical resistance which is large enough and adjustable
to allow neck muscles tension up to sub-maximum
levels. Resistance is provided by steel tension springs or
torsion springs placed in hand training devices, i.e.
devices for training forearm muscles. The torsion spring
can be twisted, or the steel tension spring can be
stretched by the levers, by pressing one end of the lever
with users hand and pressing other end of the lever
between the chin and chest, chin, cheek and shoulders,
raised arm and support behind head. The neck muscles
training device is made of two or three hand training
device connected as a whole with elastic sleeves (4) and
(5). The neck muscles training device is small in size and
light in weight, and does not require belts, additional
weights, constructions, springs or elastic bands.
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(54) ROLLER SKATES - SNEAKERS WITH TWO
PAIRS OF DEATACHABLE WHEELS
(57) The subject of the invention are roller skates sneakers with two pairs of detachable wheels which
solve the problem of their alternating adjuster for
walking or rolling, safety, handling, practicality and ease
of manufacture. The roller skates consist of sneakers (2),
which are fastened using a shoelace (3), a placed insert
ЗИС / RS / IPO
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(10) and two pairs of wheels (4) detachably fixed in the
insert (10). The insole (10) and the sole (6 ') holding the
front and rear axles (9,8) and forming the supporting
structure are installed in the lower part of the sneaker (2)
inside the sole (6). The wheel (4) consists of a wheel
body (16) coated with a silicone ring (12), a mask (11),
two bearings (13) on the edges of the central, hollow part
of the wheel (4) as well as two steel washers (15) with
two covers (14) on the other side of the wheel (4) facing
the sneaker (2). The axes of the rear wheels (4) are
coaxial while the axes of the front wheels (4) are shifted
relative to each other by a magnitude a.
(51)

B62M 11/04 (2006.01)
(11) 2020/1162 A1
B60K 7/00 (2006.01)
B60K 17/04 (2006.01)
B60K 17/08 (2006.01)
B62K 5/025 (2013.01)
B62M 7/12 (2006.01)
B62M 11/06 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
(21) P-2020/1162
(22) 28.09.2020.
(54) MENJAČ BRZINA ZA ELEKTRIČNI
TROTINET
(71) VIDOVIĆ, Milan, Stanka Paunovića 43, Beograd, RS
(72) VIDOVIĆ, Milan, Stanka Paunovića 43, Beograd, RS
(57) Menjač brzina za električni trotinet rešava problem
prilagodljivosti vožnje datom terenu. Po ravnom terenu,
gde se postiže veća brzina, uključuje se prva brzina
preko cilindričnog zupčastog para (10), koja obezbeđuje
veću brzinu, a manji obrtni momenat koji se prenosi
preko izlaznog vratila (Viz) na blok (5) za prenos
obrtnog momenta menjača i dalje na pogonski točak.
Pomeranjem ručice menjača (7) prebacuje se u drugu
brzinu gde je sada u funkciji cilindrični zupčasti par (13)
koji daje veći obrtni moment i manju brzinu, a koji se
prenosi preko izlaznog vratila (Viz) i bloka (5) za
prenos obrtnog momenta menjača na pogonski točak. U
prvoj opciji sve je smešteno u pogonskom točku,
prednjem ili zadnjem, a u drugoj opciji električni
trotinet ima jedan prednji i dva zadnja točka (A,
B), menjač brzina (3) je smešten između dva zadnja
točka (A, B), a ručica (7) menjača se nalazi na
pogonskom točku (A) sa blokom (5) za prenos obrtnog
momenta menjača, pri čemu je u drugom točku (B)
smešten elektromotor.
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(54) GEARBOX FOR ELECTRIC SCOOTER
(57) Gearbox for electric scooter solves the problem of
better adaptability of driving to a given terrain. On a flat
terrain where a higher speed is being achieved, the first
speed is engaged through cylindrical gear pair (10),
which enables a higher speed and less torque that is
being transmitted via an output shaft (Viz) to a block (5)
for gearbox torque transmission and further to the drive
wheel. By moving a gear lever (7) it shifts to the second
speed where a cylindrical gear pair (13) is now in
operation which gives more torque and less speed,
which is transmitted via the output shaft (Viz) and the
block (5) for gearbox torque transmission to the drive
wheel. In the first option, everything is disposed in the
drive wheel, front or rear, and in the second option, the
electric scooter has one front and two rear wheels (A, B),
the gearbox (3) is located between the two rear wheels
(A, B), and the gear lever (7) is disposed on the drive
wheel (A) with the block (5) for gearbox torque
transmission, whereas an electric motor is disposed in
the other rear wheel (B).
(51)

B64C 39/00 (2006.01)
(11) 2020/1099 A1
B64C 11/00 (2006.01)
B64C 39/06 (2006.01)
(21) P-2020/1099
(22) 14.09.2020.
(54) ŽIROSTABILIZOVANA LETELICA
(71) JAKOVLJEVIĆ, Andrija, Braće Škerovića 18,
11147 Beograd, RS
(72) JAKOVLJEVIĆ, Andrija, Braće Škerovića 18,
11147 Beograd, RS
(57) Žirostabilizovana letelica za dozvučne brzine ima
rotirajuću oplatu na kojoj su izvedene glavne lopatice (1-4),
kao i bočne lopatice, raspoređene po obodu oplate, koje
stvaraju vertikalni uzgon letelice i obezbeđuju kretanje
letelice u svim pravcima. Telo letelice (2) je statično, a na
njemu je smešten mlazni motor (1) sa reduktorom koji služi
za rotiranje oplate. Na statičnom telu (2) su izvedeni
profilisani vertikalni otvori za opstrujavanje vazduha koje
proizvode glavne lopatice (1-4). Pri brzinama većim od 100
km/h glavne lopatice (1-4) gube funkciju vertikalnog
uzgona, a njihovu ulogu preuzima aerodinamički profil
letelice i rotirajuća oplata kao žirostabilizator letelice. Da bi
se dostigle nadzvučne brzine na telo letelice za dozvučne
brzine ugrađen je još jedan mlazni motor (5) koji zamenjuje
ulogu bočnih lopatica, tako da služi za pokretanje letelice u
svim pravcima. Na izduvniku avionskog mlaznog motora
(5) postavljene su vertikalna i horizontalna otklonska ploča
pod uglom od 90 stepeni koji su ujedno i komande za
kretanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
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mikroreaktoru. Koncentracija boje treba da bude do 450
mg/L, enzimski ekstrakt aktivnosti 1 U/mL i vodonikperoksid koncentracije do 1 mM, da bi se postigao najveći
stepen biodegradacije. Na ovaj način dobija se visoko
efikasan postupak biodegradacije antrahinonskih boja (~97
%) koji je održiv, ekološki i ekonomski opravdan.
(54) GYRO-STABILIZED AIRCRAFT
(57) Gyro-stabilized aircraft for subsonic speeds has a
rotating fairing on which the main blades (1-4) are disposed,
as well as side blades, arranged along the circumference of
the fairing, which create vertical lift of the aircraft and enable
movement of the aircraft in all directions. A body (2) of the
aircraft is static, and a jet engine (1) with a speed reducer,
disposed thereon, is used to rotate the fairing. Profiled vertical
openings are formed on the static body (2) for air flow that is
produced by the main blades (1-4). At speeds higher than 100
km/h the main blades (1-4) lose the function of vertical lift
and their role is taken over by the aerodynamic profile of
the aircraft and the rotating fairing as the gyrostabilizer of
the aircraft. In order to achieve supersonic speeds on the
body (2) of the aircraft for supersonic speeds, another jet
engine (5) is installed, which replaces the role of the side
blades, so that it serves to move the aircraft in all directions.
On the exhaust of the aircraft jet engine (5), there are
vertical and horizontal deflection plates at an angle of 90
degrees, which are also commands for movement in the
horizontal and vertical planes.
(51)

C02F 1/72 (2006.01)
(11) 2020/1145 A1
C02F 3/02 (2006.01)
(21) P-2020/1145
(22) 23.09.2020.
(54) NOVI POSTUPAK ZA BIODEGRADACIJU
ANTRAHINONSKIH BOJA U KONTINUALNOM
MIKROREAKTORSKOM SISTEMU
PEROKSIDAZOM IZOLOVANOM IZ
POLJOPRIVREDNOG OTPADA
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 11120
Beograd, RS
(72) MIJIN, Dušan, dr, Ustanička 114/21, 11000
Beograd, RS; SVETOZAREVIĆ, Milica, Šumatovačka
12, 11000 Beograd, RS; ŠEKULJICA, Nataša, dr,
Svetosavska 14, 22308 Golubinci, RS; KNEŽEVIĆJUGOVIĆ, Zorica, dr, Omladinskih brigada 7G/3, 11000
Beograd, RS; DAJIĆ, Ana, dr, Stevana Đurđevića
Trošarinca 4, 11000 Beograd, RS; MIHAJLOVIĆ, Marina,
dr, Prve pruge 5, 11000 Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Mića,
dr, Gračanička 7, 11000 Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na postupak
biodegradacije antrahinonske boje Acid Violet 109
peroksidazom, izolovanom iz poljoprivrednog otpada u
kontinualnom mikroreaktorskom sistemu. Postupak se
sastoji od ekstrakcije enzima i biodegradacije boje u
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(54) NEW METHOD FOR ANTHRAQUINONE DYES'
BIODEGRADATION IN CONTINUOUS
MICROREACTOR USING
PEROXIDASE FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTE
(57) The present invention relates to a method for
anthraquinone dye Acid Violet 109 biodegradation using
peroxidase, isolated from agro-industrial waste in
continuous microreactor system. The method consists of
enzyme extraction and dye biodegradation in
microreactor. Dye concentration should be up to 450
mg/L, enzyme extract with the activity of 1 U/mL and
hydrogen peroxide concentration up to 1 mM, in order to
achieve the highest level of biodegradation. In this way
highly efficient method for anthraquinone dyes
biodegradation is obtained (~97 %) which is sustainable,
ecologically and economically justified.
(51)

G01C 9/34 (2006.01)
(11) 2020/1076 A1
G01C 9/24 (2006.01)
G01C 9/26 (2006.01)
G01C 9/28 (2006.01)
G01C 9/32 (2006.01)
(21) P-2020/1076
(22) 09.09.2020.
(54) AMPULA SA MEHUROM SA DVE
RAZLIČITE OSETLJIVOSTI, NAČIN NJENE
UGRADNJE U TELO LIBELE I POSTUPAK
ODREĐIVANJA HORIZONTALE
(71) BABIĆ, Ranko, Dr Agostina Neta 24/13,
11197 Beograd, RS
(72) BABIĆ, Ranko, Dr Agostina Neta 24/13,
11197 Beograd, RS
(57) Predložena ampula sa mehurom ima hermetičnu komoru
(13) sa dva različita poluprečnika podužne krivine čime su
postignute dve različite tačnosti - osetljivosti. Ampula (1) se
ugraduje u telo (2) libele posredstvom dvodelnog ležišta
(21, 22). Na ležištu se nalaze otvori (21-1, 22-1, 24-1, 24-2).
Pri ugradnji ležišta, u koje je prethodno umetnuta ampula (1),
ovi otvori se poravnaju sa otvorima (23-1, 23-2, 25-1, 25-2),
respektivno, na telu (2) libele i čitav sklop se fiksira pomoću
elementa (3). Indikacija horizontale se ostvaruje tako što se
prvo izabere potrebna tačnost, označena na telu (2) libele
oznakama (4-1, 4-2), libela se okrene na gore i njenim
pomeranjem se mehur (14) dovede u položaj između crta (51, 5-2), što se posmatra kroz odgovarajuće otvore.
Naspramnost svih otvora i providnost ampule obezbeđuje
dovoljno svetlosti za pouzdano i ugodno očitavanje i u
uslovima smanjene osvetljenosti.
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(54) BUBBLE VIAL WITH TWO DIFFERENT
SENSITIVITIES, А МЕТНОD FOR ITS
ASSEMBLING IN SPIRIT LEVEL CASE AND
PROCEDURE OF HORIZONTAL LEVELING
(57) The proposed vial with a bubble has a hermetic
chamber (13) with two different radii of longitudinal
curvature thus achieving two different accuracies sensitivities. The vial (1) is installed in the body of the
spirit level (2) by means of a two-part housing (21, 22).
There are openings (21-1, 22-1, 24-1, 24-2) on the
housing. When installing the housing, in which the vial
(1) was previously inserted, these openings are aligned
with the openings (23-1, 23-2, 25-1, 25-2), respectively,
on the body (2) of the spirit level and the whole
assembly is fixed by means of the element (3). The
indication of the horizontal is realized by first selecting
the required accuracy, marked on the body (2) of the
spirit level with the marks (4-1, 4-2), turning the spirit
level upwards and moving it to bring the bubble (14) to
the position between lines (5-1, 5-2), which is observed
through the corresponding openings. The opposite
openings and the transparency of the vial provide enough
light for a reliable and comfortable reading even in low
light conditions.
G01N 27/00 (2006.01)
(11) 2020/1065 A1
A61B 5/04 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)
(21) P-2020/1065
(22) 04.09.2020.
(54) PLANARNA ELEKTRODA ZA BIOSENZORE
REALIZOVANA PRIMENOM PONAVLJAJUĆE
FRAKTALNE GEOMETRIJE
(71)
INSTITUT
BIOSENS-ISTRAŽIVAČKORAZVOJNI
INSTITUT
ZA
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA, Dr Zorana Đinđića 1,
21000 Novi Sad, RS; INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE
POUR
L`AGRICULTURE,
I`ALIMENTATION ET I`ENVIRONNEMENT, 147
Rue de I`Universite, 75007, Paris, FR

А
(72) RADONIĆ, Vasa, dr, Stanoja Stanojevića 18,
21000 Novi Sad, RS; VIDIĆ, Jasmina, dr , 3, allée des
cerisiers, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt, FR;
RADOVIĆ, Marko, dr, Stevana Divnina Babe 11, 21000
Novi Sad, RS; GAĐANSKI, Ivana, dr, Mihajla
Bogićevića 6, 11000 Beograd, RS
(57) Planarna elektroda za biosenzore realizovana primenom
ponavljajuće fraktalne geometrije ima za novost način
konstrukcije sistema od tri elektrode biosenzora putem
metoda ponavljajuće geometrije do nivoa trećeg reda. Sama
realizacija pronalaska uključuje ponavljajuću geometriju 1.
reda Sijerpinskih fraktala, ali pronalazak se odnosi i na
ponavljajuću geometriju Kohove krive, Peanove krive i
Hilbertove krive, a od geometrijskih oblika uključuje tri
najviše zastupljena oblika kvadrat, krug i trougao.
Ponavljajuća geometrija je osnova inovativnosti pronalaska,
jer izmena dizajna planarne elektrode sa svojim parametrima,
o kojima će biti reči u detaljnom opisu, kao i reda fraktala,
značajno doprinosi povećanoj osetljivosti biosenzora.
Biosenzor pronalaska je realizovan LTCC tehnologijom i sito
štampe tj. za podlogu od koga je napravljena elektroda
biosenzora koristi se keramika na koju se sito štampom
nanosi zlato, mada pronalazak uključuje i srebro, platinu i
karbonske paste, ali i druge tehnologije izrade kao i materijale
podloge i dalju funkcionalizaciju površina elektroda. Na
nesinterovane keramičke trake isečene laserom primenom
procesa sitoštampe, preko specifično dizajniranih maski
primenom fotopostupka, nanosi se provodna pasta u
inovativni fraktalni oblik. Nesinterovane trake se posle toga
laminiraju radi mehaničke čvrstoće i peku radi procesa
sinterovanja same paste i podloge. Zatim se elektrode mogu
funkcionalizovati odgovarajućim bioreceptorima, koji ne
utiču na samu osetljivost, već na specifičnost prepoznavanja
analita.

(51)
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(54) PLANAR ELECTRODE FOR BIOSENSORS
REALIZED USING REPETITIVE FRACTAL
GEOMETRY
(57) The planar electrode for biosensors realized by
applying repetitive fractal geometry has for a novelty the
way of constructing a system of three biosensor
electrodes using the repeating fractal geometry until the
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level of third order. The realization of the invention includes
repetitive geometry of the 1st order of the Sierpine fractal,
but the invention also relates to the repetitive geometry of
the Koch curve, Pean curve and Hilbert curve, and of the
geometric shapes includes the three most common shapes
square, circle and triangle. Repetitive geometry is the basis
of the innovation of the invention, because the change in the
design of the planar electrode with its parameters, which
will be discussed in the detailed description, as well as the
order of fractals, significantly contributes to the increased
sensitivity of biosensors. The biosensor of the invention is
realized by LTCC technology and screen printing, i.e. for
the substrate from which the biosensor electrode was made,
ceramic is used on which gold is applied by screen printing,
although the invention includes silver, platinum and carbon
pastes, but also other manufacturing technologies as well as
substrate materials and further functionalization of electrode
surfaces. On non-sintered ceramic strips cut by laser using
the screen printing process, through specifically designed
masks using a photo procedure, a conductive paste is
applied in an innovative fractal shape. The non-sintered
strips are then laminated for mechanical strength and baked
for the sintering process of the paste and the substrate itself.
The electrodes can then be functionalized with appropriate
bioreceptors, which do not affect the sensitivity itself, but
the specificity of analyte recognition.
G01N 27/26 (2006.01)
(11) 2020/1166 A1
B82Y 15/00 (2011.01)
G01N 27/416 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
(21) P-2020/1166
(22) 28.09.2020.
(54) DETEKCIJA TOKSINA KORIŠĆENJEM
NANOPORA
(71) UNIVERZITET U BEOGRADU, Studentski trg 1,
11102 Beograd, RS
(72) BOŠKOVIĆ, Filip, Svetozara Markovića 44,
22330 Nova Pazova, RS
(74) DUKA, Ljubislava, Cara Uroša 55, 11158 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na postupke,
uređaje i nanopore za detekciju toksina u uzorku.
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(72) MILJANIĆ, Maja, Partizanski blok ulica 1 br. 31/A,
11000, Beograd, RS
(57) Sistem za daljinski nadzor prostorija sa brzom
notifikacijom spada, uopšteno posmatrano, u oblast
sistema za nadzor i kontrolu prostorija, a bliže, u oblast
direktnog praćenja dešavanja na vratima i prozorima,
nadzora kretanja u prostoriji i kvaliteta vazduha sa
pružanjem brze notifikacije o dešavanju i trenutnim
parametrima. Sistem za daljinski nadzor prostorija sa
brzom notifikacijom sastoji se od kontrolera (1),
prekidača za detektovanje otvaranja i zatvaranja (2),
prekidača za otključavanje i zaključavanje (3), senzora
za detekciju pokreta (4), senzora za detekciju kvaliteta
vazduha (5), aplikacija na prenosivim uređajima (6) i
servera (9), dok se postupak za daljinsku kontrolu
prostorija sa brzim alarmiranjem ogleda u sposobnosti
servera (9) da na osnovu obrade svih relevantnih
podataka sa kontrolera (1) u veoma kratkom roku od
nekoliko sekundi, detektuje događaje i u skladu sa time
generiše alarme, upozorenja i izveštaje.

(51)

(54) DETECTION OF TOXINS USING NANOPORE
(57) The present invention relates to methods, devices
and nanopore for detection of toxins in a sample.
(51)

G08B 19/00 (2006.01)
(11) 2020/1372 A1
G08B 21/04 (2006.01)
(21) P-2020/1372
(22) 04.09.2020.
(54) SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR
PROSTORIJA SA BRZOM NOTIFIKACIJOM
(71) DELUX DOO BEOGRAD, Partizanski blok ulica 1
br. 31/A, 11000, Beograd, RS
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(54) THE REMOTE ROOM MONITORING SYSTEM
WITH RAPID NOTIFICATION
(57) The remote room monitoring system with rapid
notification relates in general to the field of room
monitoring and control systems and more closely, in the
field of direct monitoring of events on doors and
windows, monitoring of movement in the room and air
quality with the provision of rapid notification of events
and current parameters. The remote room monitoring
system with rapid notification consists of a controller
(1), a door open/close detection switch (2), a lock/unlock
switch (3), a motion sensor (4), air quality detection
sensor (5), portable device (6) applications and server
(9), while the procedure for remote control of rooms
with rapid alarming is reflected in the ability of the
server (9) to detect events based on processing of all
relevant data from the controller (1) in a very short time
of a few seconds, and generate alarms, warnings and
reports accordingly.
ЗИС / RS / IPO
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(51)

G09B 5/00 (2006.01)
(11) 2020/1039 A1
H04N 21/00 (2011.01)
(21) P-2020/1039
(22) 31.08.2020.
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA UDALJENU
NASTAVU KOMBINOVANJEM TELEVIZIJE I
INTERNETA
(71) NIT INSTITUT DOO, Radnička 30a,
21000 Novi Sad, RS
(72) BJELICA, Milan, prof., dr, Preradovićeva 23,
21133 Petrovaradin, RS; KAŠTELAN, Ivan, prof., dr,
Ćirpanova 15, 21000 Novi Sad, RS; BARIĆ, Maja,
Alekse Šantića 52, 21000 Novi Sad, RS
(57) Sistem i postupak za udaljenu nastavu
kombinovanjem televizije i interneta omogućava
učesnicima nastave daljinskog učenja putem TV
programa međusobnu komunikaciju u realnom vremenu
za vreme predavanja. Sistem je namenjen za edukaciju
đaka u osnovnim i srednjim školama kada se nastava
obavlja gledanjem odgovarajućeg TV kanala. Da bi
sistem funkcionisao neophodno je izabrati platformu za
elektronsko učenje, npr. Google Classroom, i napraviti
naloge svim učesnicima nastave na tom internet servisu.
Retrofitna interaktivana TV aplikacija (200) koja je
instalirana na prijemniku (101) TV signala, tj. TV
uređaju ili STB uređaju, je takođe personalizovana za
svakog korisnika i koristi HbbTV tehnologiju za
povezivanje na Internet u cilju komunikacije sa
platformom za elektronsko učenje. Ovako podešen
sistem omogućava da se u prenosnom toku (102) signala
aktivnog časa (115) učenicima (100) prosleđuju različiti
upiti na koje treba da se odgovori pritiskanjem
odgovarajućeg dugmeta na daljinskom upravljaču.

ЗИС / RS / IPO
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(54) SYSTEM AND METHOD FOR INTEGRATION
OF BROADCAST DISTANCE LEARNING AND
DISTANCE LEARNING VIA INTERNET
(57) The system and procedure for distance learning by
combining television and the Internet enables
participants in distance learning through TV programs to
communicate with each other in real-time during
lectures. The system is intended for the education of
students in primary and secondary schools when classes
are conducted by watching the appropriate TV channel.
In order for the system to work, it is necessary to choose
an e-learning platform, e.g. Google Classroom, and
create accounts for all participants in that internet
service. The retrofit interactive TV application (200)
installed on the TV signal receiver (101), i.e. TV device
or STB device, is also personalized for each user and
uses HbbTV technology to connect to the Internet in
order to communicate with the e-learning platform. The
system set up in this way, enables various queries to be
forwarded to the students (100) in the transmission
stream (102) of the active hour signal (115), which
should be answered by pressing the appropriate button
on the remote control.
(51)

H03M 7/06 (2006.01)
(11) 2020/1140 A1
G06C 17/00 (2006.01)
(21) P-2020/1140
(22) 22.09.2020.
(54) SISTEM ZA RAD SA DIGITALNIM
PODACIMA KODOVANIM RAZLIČITIM
ALFABETIMA I POSTUPAK ZA OPTIMALNU
KONVERZIJU DIGITALNIH PODATAKA IZ
JEDNOG U DRUGI ALFABET
(71) INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD,
Volgina 15, 11060, Beograd, RS
(72) ZOGOVIĆ, Nikola, Volgina 15, 11070, Beograd,
RS; JEVTIĆ, Miloš, Volgina 15, 11060, Beograd, RS;
MASNIKOSA, Ina, Volgina 15, 11060, Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na sistem za rad sa digitalnim
podacima kodovanim različitim alfabetima i postupak za
optimalnu konverziju digitalnih podataka iz jednog u
drugi alfabet. Sistem obuhvata bar dve komponente,
komponentu (1) i komponentu (2), koje rade sa
podacima kodovanim različitim alfabetima i konvertor
(3), koji optimalno konvertuje reči iz prvog u reči iz
drugog alfabeta. Uslov optimalnosti postupka konverzije
je minimizacija viška upotrebljenih resursa u drugom
alfabetu, a optimizacioni cilj se postiže optimalnim
izborom dužina kodnih reči u prvom i drugom alfabetu.
Pronalazak je primenjiv kod digitalnih sistema, koji
obuhvataju dve ili više komponente, koje rade u
različitim alfabetima, a međusobno razmenjuju podatke.
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(54) THE SYSTEM THAT OPERATES WITH
DIGITAL DATA CODED BY DIFFERENT
ALPHABETS AND THE PROCEDURE FOR THE
OPTIMAL CONVERSION OF DIGITAL DATA
BETWEEN THE ALPHABETS
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procedure for the optimal conversion of digital data
between the alphabets. The system comprises at least
two components, i.e. component (1) and component (2),
which operate with data coded by different alphabets,
and converter (3), which optimally converts data words
from the first alphabet to data words from the second
alphabet. The optimality condition of the conversion
procedure is the minimization of the excess of used
resources in the second alphabet, while the optimization
objective is achieved by the optimal selection of
codewords length in both alphabets. The invention can
be used in digital systems that comprise two or more
components, which operate in different alphabets and
interchange data.

(57) The invention relates to the system that operates
with digital data coded by different alphabets and the
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.02.2022. - 15.03.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2019/0735 промењена је у ŽAKULA, Davorin,
Srednja 35, 25260 Apatin, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2021/1503 промењена је у CINTERACTION
D.O.O., Nikolajevska 2, I/7, 21000, Novi Sad, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2022/0197 промењена је у КÖRBER TISSUE
S.P.A., Via Giovanni Diodati, 50, 55100 Lucca, IT;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2022/0210 промењена је у KÖRBER TISSUE
S.P.A., Via Giovanni Diodati, 50, 55100 Lucca, IT;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01C 1/00
(2006.01)
(11) 62952 B1
(21) P-2022/0180
(22) 21.09.2018.
(30) EP 22.09.2017. 17192678
(86) WO 21.09.2018. PCT/EP2018/075590
(87) WO 28.03.2019. WO 2019/057885
(96) 21.09.2018. 18769388.2
(97) 05.01.2022. EP3684160 B 2022/01 EN
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA TRANSPORT
SEMENA
SEED TRANSPORTATION SYSTEM AND METHOD
(73) AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GMBH, Giefinggasse 4, 1210 Wien, AT
(72) ROSENBAUM, Wolfgang, c/o INDAT GmbH,
Gewerbepark 2, 3163 Rohrbach a. d. Gölsen, AT;
LEOPOLD, Markus, Dammweg 1, 3163 Rohrbach, AT;
PFAFFENBICHLER, Nikolaus, Stiegergasse 8/20, 1150
Vienna, AT; MITTER, Birgit, Hauptstrasse 37/2, 2371
Hinterbrühl, AT
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 62925 B1
C07K 16/00 (2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
(21) P-2022/0155
(22) 29.06.2009.
(30) WO 27.06.2008. PCT/NL2008/050430
(96) 29.06.2009. 18183980.4
(97) 24.11.2021. EP3456190 B 2021/47 EN
(54) TRANSGENA MURINSKA ŽIVOTINJA KOJA
PROIZVODI ANTITELA
ANTIBODY PRODUCING TRANSGENIC MURINE
ANIMAL
(73) MERUS N.V., Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, NL
(72) HOUTZAGER, Erwin, , 3702 SC Zeist, NL;
PINTO, Rui, Daniel, , 3581 JS Utrecht, NL;
LOGTENBERG, Ton, , 3584 CM Utrecht, NL;
THROSBY, Mark, , 3584 CM Utrecht, NL
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A01M 1/06
A01K 67/033
A01M 5/00
G01N 1/34
(21) P-2019/1154

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 62903 B1

(22) 05.09.2019.
(43) 31.08.2020.
(54) APARAT ZA UKLANJANJE DLAKA SA
GUBAREVIH (LYMANTRIA DISPAR) JAJA
HAIR REMOVAL APPARATUS FROM GYPSY
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MOTH (LYMANTRIA DISPAR) EGGS
(73) INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I
ŽIVOTNU SREDINU, Antona Čehova 13d,
21000 Novi Sad, RS
(72) STOJANOVIĆ, Dejan, V., Bulevar cara Lazara 27,
21000 Novi Sad, RS; KLJAJIĆ, Ljubomir, Oblačića
Rada 28, 21000 Novi Sad, RS; ORLOVIĆ, Saša,
Radomira Raše Radujkova 20, 21000 Novi Sad, RS;
STOJNIĆ, Srđan, Aranj Janoša 16/9, 21000, Novi Sad,
RS; VASIĆ, Verica, Bulevar patrijarha Pavla 17, 21000,
Novi Sad, RS; MILOVIĆ, Marina, Bulevar despota
Stefana 18, 21000, Novi Sad, RS; RANĐELOVIĆ,
Dragana, Ljube Davidovića 2, 10050, Beograd, RS
(51) A01N 31/08 (2006.01)
(11) 62983 B1
A01N 41/10 (2006.01)
C07C 317/14 (2006.01)
C07C 323/09 (2006.01)
(21) P-2022/0230
(22) 21.10.2016.
(30) CN 23.10.2015. 201510696452
(86) WO 21.10.2016. PCT/CN2016/102837
(87) WO 27.04.2017. WO 2017/067500
(96) 21.10.2016. 16856931.7
(97) 16.02.2022. EP3366672 B 2022/07 EN
(54) BIFENIL JEDINJENJE I NJEGOVA
PRIMENA
BIPHENYL COMPOUND AND APPLICATION
THEREOF
(73) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R
& D CO., LTD., No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi
District, Shenyang, Liaoning 110021, CN
(72) ZHANG, Lixin, No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi
District, Shenyang Liaoning 110021, CN; ZHANG, Jing,
No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi District, Shenyang
Liaoning 110021, CN; BAN, Lanfeng, No.8-1 Shenliao
Dong Road, Tiexi District, Shenyang Liaoning 110021,
CN; WU, Hongfei, No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi
District, Shenyang Liaoning 110021, CN; SONG,
Yuquan, No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi District,
Shenyang Liaoning 110021, CN; YU, Haibo, No.8-1
Shenliao Dong Road, Tiexi District, Shenyang Liaoning
110021, CN; LI, Peng, No.8-1 Shenliao Dong Road,
Tiexi District, Shenyang Liaoning 110021, CN; XU,
Jingbo, No.8-1 Shenliao Dong Road, Tiexi District,
Shenyang Liaoning 110021, CN; XU, Libao, No.8-1
Shenliao Dong Road, Tiexi District, Shenyang
Liaoning 110021, CN
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
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A23L 19/18 (2016.01)
A23P 30/10 (2016.01)
A47J 37/06
(2006.01)
(21) P-2022/0104
(22) 22.03.2019.
(30) BE 23.03.2018. 201805198
(96) 22.03.2019. 19164679.3
(97) 24.11.2021. EP3542631 B 2021/47 EN
(54) POSTUPAK ZA KONTROLU RASTOJANJA
IZMEĐU PRVOG KALUPA I DRUGOG KALUPA
APARATA ZA PEČENJE HRANE
A METHOD FOR CONTROLLING THE DISTANCE
BETWEEN A FIRST DIE AND A SECOND DIE OF A
FOOD BAKING APPARATUS
(73) INCOMEC CEREX NV, Industrielaan 1,
9660 Brakel, BE
(72) VAN DE VIJVER, Johan, , 9620 Zottegem, BE;
KEEREMAN, Filip, , 9630 Zwalm, BE; PETRE,
Emmanuel, , 9051 Sint-Denijs Westrem, BE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(87) WO 31.05.2019. WO 2019/101751
(96) 20.11.2018. 18807075.9
(97) 03.11.2021. EP3713424 B 2021/44 FR
(54) POSTUPAK TRETIRANJA SEMENA LANA
RADI POBOLJŠANJA NJEGOVE VREDNOSTI
KAO HRANE
METHOD FOR TREATING FLAX SEEDS WITH A
VIEW TO IMPROVING THE FOOD VALUE OF SAME
(73) VALOREX, La Messayais, 35210 Combourtille, FR
(72) CHESNEAU, Guillaume, , 35133 Luitre, FR;
GUILLEVIC, Mathieu, , 35000 Rennes, FR;
GERMAIN, Antoine, , 35510 Cesson Sevigne, FR;
JUIN, Hervé, , 17700 Péré, FR; LESSIRE, Michel, ,
37380 Nouzilly, FR; ENJALBERT, Francis, , 31170
Tournefeuille, FR; BUREL, Christine, , 64210 Ahetze,
FR; FERLAY, Anne, , 63400 Chamaliere, FR
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, Majke Jevrosime 53,
11000 Beograd

(51) A21D 13/60 (2017.01)
(11) 62985 B1
A21D 6/00
(2006.01)
A21D 13/22 (2017.01)
A23L 5/10
(2016.01)
A23L 5/30
(2016.01)
A23L 7/157 (2016.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 19/18 (2016.01)
A23P 20/10 (2016.01)
A23P 20/12 (2016.01)
(21) P-2022/0118
(22) 23.03.2015.
(86) WO 23.03.2015. PCT/EP2015/056065
(87) WO 29.09.2016. WO 2016/150476
(96) 23.03.2015. 15711743.3
(97) 22.12.2021. EP3273803 B 2021/51 EN
(54) HRSKAV PREHRAMBENI PROIZVOD
CRISPY FOODSTUFF
(73) FOOD COMPOUNDS BV, Krombraak 14, 4906
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(22) 01.02.2017.
(30) US 01.02.2016. 201662289653 P
(86) WO 01.02.2017. PCT/US2017/015953
(87) WO 10.08.2017. WO 2017/136395
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(96) 01.02.2017. 17748044.9
(97) 19.05.2021. EP3411411 B 2021/20 EN
(54) DERIVATI 1H-INDAZOL-3KARBOKSAMIDA I SRODNA JEDINJENJA KAO
INHIBITORI FAKTORA D ZA LEČENJE
BOLESTI OKARAKTERISANIH ABERANTNOM
AKTIVNOŠĆU SISTEMA KOMPLEMENTA, KAO
ŠTO SU NPR. IMUNOLOŠKI POREMEĆAJI
1H-INDAZOLE-3-CARBOXAMIDE DERIVATIVES
AND RELATED COMPOUNDS AS FACTOR D
INHIBITORS FOR TREATING DISEASES
CHARACTERIZED BY ABERRANT COMPLEMENT
SYSTEM ACTIVITY, SUCH AS E.G.
IMMUNOLOGICAL DISORDERS
(73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., 4505
Emperor Blvd., Durham, North Carolina 27703, US
(72) KOTIAN, Pravin, L., 1139 Magnolia Run, Hoover,
Alabama 35226, US; BABU, Yarlagadda, S., 4836
Southlake Parkway, BirminghamAL 35244, US;
ZHANG, Weihe, 2645 Manchester Court, VestaviaAL
35226, US; VOGETI, Lakshminarayana, 905
Congressional Drive, Lawrence, Kansas 66049, US;
WU, Minwan, 2709 Paden Trail, Vestavia HillsAL
35226, US; CHINTAREDDY, Venkat, R., 3134 Renfro
Road, Vestavia Hills, Alabama 35216, US; RAMAN,
Krishnan, 3739 Spearman Drive, BirminghamAL
35244, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.02.2022. - 15.03.2022. године:
Патент број 50761 чији је носилац MENARINI
RICERCHE S.P.A., Via Tito Speri 10, I-00040 Pomezia,
IT; BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker - Weg 125,
12489 Berlin, DE, престао је да важи дана 22.02.2022.
године.
Патент број 50951 чији је носилац ATELIERS
BUSCH SA, Zone industrielle, CH 2906 Chevenez, CH,
престао је да важи дана 26.02.2022. године.

Патент број 50502 чији је носилац ISAKOVIĆ,
Jakub, Borska 15/22, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 29.08.2021. године.
Патент број 51162 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.
Патент број 51591 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.

Патент број 50955 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO.KG, Binger Strase 173, D-55216 Ingelheim am
Rhein, DE, престао је да важи дана 22.02.2022.
године.

Патент број 51678 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.

Патент број 51579 чији је носилац SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50,
D-65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана
10.03.2022. године.

Патент број 52401 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.

Патент број 51746 чији је носилац LEK
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY
D.D., Legal Affairs and Industrial Property
Dept.,Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI, престао је да
важи дана 14.03.2022. године.

Патент број 52402 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.

Патент број 55021 чији је носилац LEK
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY
D.D., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI, престао је да
важи дана 14.03.2022. године.
Патент број 55023 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH &
CO.KG., Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am
Rhein, DE, престао је да важи дана 22.02.2022.
године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду16.08.2021. - 15.09.2021. године:
Патент број 50255 чији је носилац Isidorović
Ksenija, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd, RS;
Isidorović Janko, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd, RS;
Isidorović Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 07.09.2021. године.
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Патент број 52463 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, US, престао је
да важи дана 25.08.2021. године.
Патент број 52632 чији је носилац ARDEA
BIOSCIENCES, INC., 4939 Directors Place, San Diego, CA
92121, US, престао је да важи дана 26.08.2021. године.
Патент број 52674 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 12.09.2021. године.
Патент број 52779 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.
Патент број 52798 чији је носилац PURDUE
PHARMA LP, One Stamford Forum 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Патент број 52813 чији је носилац PURDUE
PHARMA L.P., One Stamford Forum, 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 25.08.2021. године.
Патент број 53039 чији је носилац
THANKSTEM S.R.L., Via Manzini, 21, 33100 Udine
(UD), IT, престао је да важи дана 12.09.2021. године.
Патент број 53077 чији је носилац SINTETICA
S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, CH, престао је да
важи дана 06.09.2021. године.
Патент број 53292 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE,
престао је да важи дана 15.09.2021. године.
Патент број 53344 чији је носилац MOLMED
SPA, Via Olgettina 58, 20132 Milan, IT, престао је да
важи дана 02.09.2021. године.
Патент број 53369 чији је носилац
H.LUNDBECK A/S, 9, Ottiliavej, DK-2500 ValbyCopenhagen, DK, престао је да важи дана 19.08.2021.
године.
Патент број 53488 чији је носилац SAINTGOBAIN PLACO, 34 Avenue Franklin Roosevelt,
92150 Suresnes, FR, престао је да важи дана
20.08.2021. године.
Патент број 53748 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи
дана 13.09.2021. године.
Патент број 54286 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да
важи дана 07.09.2021. године.
Патент број 54453 чији је носилац ROMARK
LABORATORIES, L.C., 3000 Bayport Drive Suite 200,
Tampa, FL 33607-8416, US, престао је да важи дана
07.09.2021. године.
Патент број 54582 чији је носилац EISAI R&D
MANAGEMENT CO., LTD., 6-10, Koishikawa 4chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP, престао је да
важи дана 12.09.2021. године.
Патент број 54851 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи
дана 11.09.2021. године.

ЗИС / RS / IPO

B
Патент број 54861 чији је носилац NORMA
GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal,
DE, престао је да важи дана 30.08.2021. године.
Патент број 55072 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 30.08.2021. године.
Патент број 55191 чији је носилац AICURIS
ANTI-INFECTIVE CURES GMBH, Friedrich-EbertStrasse 475, 42117 Wuppertal, DE, престао је да важи
дана 13.09.2021. године.
Патент број 55567 чији је носилац SOLMILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED, Unit 806,
8/F, Tower 2 Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha
Wan Road, Kowloon, Hong Kong, CN, престао је да
важи дана 29.08.2021. године.
Патент број 55603 чији је носилац SCHEUCH
GMBH, Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster, AT; W&P
ZEMENT GMBH, Wietersdorf 1, 9873 Klein St. Paul,
AT; A TEC HOLDING GMBH, Finkensteiner Straße 9,
9585 Gödersdorf, AT, престао је да важи дана
06.09.2021. године.
Патент број 55607 чији је носилац YEDA
RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY, LTD.,
P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL, престао је да важи
дана 20.08.2021. године.
Патент број 55694 чији је носилац NORMA
GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal,
DE, престао је да важи дана 30.08.2021. године.
Патент број 55881 чији је носилац KUDOS
PHARMACEUTICALS LIMITED, 1 Francis Crick
Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge
CB2 0AA, GB, престао је да важи дана 22.08.2021.
године.
Патент број 55952 чији је носилац BOARD OF
REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM,
201 West 7th Street, Austin, TX 78701, US, престао је
да важи дана 24.08.2021. године.
Патент број 56126 чији је носилац AKSIĆ,
Aleksa, Rasinska 9, 11190 Beograd, RS, престао је да
важи дана 03.09.2021. године.
Патент број 57144 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да
важи дана 14.09.2021. године.
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Патент број 57191 чији је носилац CAETANO,
Norival, Rua Dom Armando Lombardi 80, apto. 46 A,
05616-010 Sao Paulo, BR, престао је да важи дана
03.09.2021. године.

Патент број 58933 чији је носилац ESCO
GROUP LLC, 2141 NW 25th Avenue, Portland, OR
97210, US, престао је да важи дана 30.08.2021.
године.

Патент број 57231 чији је носилац Novartis
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 22.08.2021. године.

Патент број 59121 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 17.08.2021.
године.

Патент број 57246 чији је носилац GRUPPO
MECCANICHE LUCIANI S.R.L., Via del Lavoro, 155,
62014 Corridonia (MC), IT, престао је да важи дана
07.09.2021. године.
Патент број 57520 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US;
SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 75008
Paris, FR, престао је да важи дана 05.09.2021. године.
Патент број 57598 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, GB,
престао је да важи дана 25.08.2021. године.
Патент број 57617 чији је носилац CHRONOS
THERAPEUTICS LIMITED, 41 Cornmarket Street, Oxford
OX1 3HA, GB, престао је да важи дана 15.09.2021. године.
Патент број 58135 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
(NO.2) LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
10.09.2021. године.
Патент број 58533 чији је носилац BEE
VECTORING TECHNOLOGY INC., 4160 Sladeview
Crescent No. 7, Mississauga, Ontario L5L 0A1, CA,
престао је да важи дана 12.09.2021. године.
Патент број 58592 чији је носилац PREXTON
THERAPEUTICS SA, 14 Chemin des Aulx, 1228 Plan
les Ouates, Geneva, CH, престао је да важи дана
28.08.2021. године.
Патент број 58782 чији је носилац LAZIĆ,
Lazar, Prešernova 92, 24000 Subotica, RS, престао је да
важи дана 16.08.2021. године.
Патент број 58783 чији је носилац LAZIĆ,
Lazar, Prešernova 92, 24000 Subotica, RS, престао је да
важи дана 16.08.2021. године.

Патент број 59485 чији је носилац EXEL
INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 51200 Epernay, FR,
престао је да важи дана 24.08.2021. године.
Патент број 59709 чији је носилац KNAUF
GIPS KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, DE, престао
је да важи дана 20.08.2021. године.
Патент број 60287 чији је носилац Prof. Dr.
CLAUS, Bachert BVBA, Oudburgweg 52, 9830 St
Martens-Latem, BE, престао је да важи дана
22.08.2021. године.
Патент број 60489 чији је носилац TESLA,
Tomislav, Moše Pijade 20, 21241 Kać-Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 22.08.2021. године.
Патент број 60637 чији је носилац GEICO
SPA, Via Pelizza da Volpedo, 109/111, 20092 Cinisello
Balsamo (MI), IT, престао је да важи дана 02.09.2021.
године.
Патент број 60797 чији је носилац PISEK VITLI KRPAN, D.O.O., Jazbina 009a, Jazbina, 3240
Smarje pri Jelsah, SI, престао је да важи дана
14.09.2021. године.
Патент број 61019 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
12.09.2021. године.
Патент број 62562 чији је носилац
PERSISTENT SYSTEMS LLC, 601 West 26th St., Suite
905, New York, NY 10001, US, престао је да важи
дана 13.09.2021. године.
Патент број 62892 чији је носилац WAGONY
SWIDNICA SP. Z O.O., Ul. Strzelinska 35, 58-100
Swidnica, PL, престао је да важи дана 13.09.2021.
године.

Патент број 58866 чији је носилац LAZIĆ,
Lazar, Prešernova 92, 24000 Subotica, RS, престао је да
важи дана 16.08.2021. године.
54

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/3
Intellectual Property Gazette 2022/3

B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.02.2022. - 15.03.2022. године
Промена пренос права
За патент бр. 59575 извршен је пренос на
DRUSHTVO
ZA
TRGOVIJA
USLUGI
I
KONSALTING ECOGLOBAL DOOEL UVOZ-IZVOZ
SKOPJE, Jane Sandenski 64/3-2, Skopje, MK;
За патент бр. 61353 извршен је пренос на
DRUSHTVO
ZA
TRGOVIJA
USLUGI
I
KONSALTING ECOGLOBAL DOOEL UVOZ-IZVOZ
SKOPJE, Jane Sandenski 64/3-2, MK;
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted

(21) SDZ-2021/0001
(11) 66
(22) 9.2.2021.
(13) I2
(73) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd, RS
(68) 53595
(54) ANTI-CD79B ANTITELA I IMUNOKONJUGATI
I METODE UPOTREBE
(92) 515-01-01045-20-001 12/01/2021 RS
(95) POLATUZUMAB VEDOTIN
(94) 5 godina.
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A61B 17/60 (2006.01)
(11) 1746 U1
A61F 5/04
(2006.01)
(21) MP-2021/0059
(22) 05.05.2021.
(54) SPOLJNI FIKSATOR KOSTIJU ZA PRIMENU
U EKSPERIMENTALNOJ HIRURGIJI I
VETERINI
EXTERNAL BONE FIXER FOR APPLICATION IN
EXPERIMENTAL SURGERY AND VETERINARY
(73) MITKOVIĆ, Stevan, Svetozara Markovića 89/8,
16000 Leskovac, RS
(72) MITKOVIĆ, Stevan, Svetozara Markovića 89/8,
16000 Leskovac, RS
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(11) 1748 U1
(21) MP-2021/0105
(22) 17.11.2021.
(54) UREĐAJ ZA KRUŽNO NAVARIVANJE
CIRCULAR WELDING DEVICE
(73) VLAJIĆ, Predrag, Dr. Đorđa Kovačevića 12,
11550 Lazarevac, RS
(72) VLAJIĆ, Predrag, Dr. Đorđa Kovačevića 12,
11550 Lazarevac, RS

ЗИС / RS / IPO

(51) H04N 7/18
(2006.01)
(11) 1747 U1
G11B 7/00
(2006.01)
(21)M P-2021/0100
(22) 25.10.2021.
(54) SISTEM ZA VIDEO NADZOR PREKO
INTERNET MREŽE ZASNOVAN NA UREĐAJU
ZA PREPOZNAVANJE LICA
VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM OVER THE
INTERNET BASED ON THE DEVICE FOR THE
FACE RECOGNITION
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) KALIČANIN, Nikola, Čajkina 33/22, 37240,
Trstenik, RS; KNEŽEVIĆ, Marko, Rudno 126, 36000,
Kraljevo, RS; CEN, Yigang, dr, Shangyuancun 3,
Haidian District, 100044, Beijing, CN; PEULIĆ,
Aleksandar, dr, Episkopa Save 11/38, 34000,
Kragujevac, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, dr,
Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2021. - 15.09.2021. године
Мали патент број 1592 чији је носилац
SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS,
престао је да важи дана 17.08.2021. године.
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Ж

ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

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
Тродимензионални знак

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-1631

(220) 24.09.2020.
(442) 31.03.2022
(731) Bahus doo Striža, Цариградски друм 10,
35250 Параћин, RS
(540)

(531) 05.07.21; 05.07.22; 19.03.01; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, розе, црвена
(511) 5 дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
32 безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.

25 одећа, обућа, покривала за главу.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-373

(220) 04.03.2021.
(442) 31.03.2022
(731) VIDEO SOLUTIONS 2020 DOO BEOGRADPALILULA, Уздинска 46, Београд-Палилула, RS
(740) Адвокат Дејан Б. Јакимов, Хаџи Рувимова 24,
Београд-Врачар
(540)

(531) 01.17.11; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава.
(526) на реч "ударна вест"
(511) 38 услуге телекомуникација;
(210) Ж- 2021-390

(220) 05.03.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Саша Бођа, Емила Затопека 012А/1/9, 11080,
Београд, RS
(540)

KOMŠIJA

(210) Ж- 2021-205

(220) 08.02.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Lyle & Scott Limited, Third Floor, Kent House,
14-17 Market Place, W1W 8AJ, London, GB
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(511) 9 рачунарски софтвери.
38 услуге телекомуникација, нарочито: пренос видео
садржаја на захтев; пренос дигиталних фајлова и
електронске поште;
обезбеђење корисничког
приступа глобалној рачунарској мрежи; радио и
телевизијско
емитовање;
пружање
услуга
причаоница и форума на интернету; услуге
телефонске
и
гласовне
поште;
услуге
телеконференција и видеоконференција.
(210) Ж- 2021-391

(531) 03.07.01; 03.07.16
(511) 18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
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(220) 05.03.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Саша Бођа, Емила Затопека 012А/1/9,
11080, Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

DOBAR KOMŠIJA
(511) 9 рачунарски софтвери.
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35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови нарочито:
сортирање разних производа, за рачун трећих лица,
искључујући њихов транспорт, како би се
потрошачима омогућило лакше разгледање и
куповина тих производа; такве услуге могу се
пружати у продавницама на мало, кроз велепродају,
путем аутомата за продају, путем каталошке
поруџбине, поштом или електронским путем, на
пример преко веб сајта или путем телевизијских
програма за куповину; услуге оглашавања,
маркетинга и промоције, на пример: дистрибуцију
узорака, развијање концепата оглашавања, писање и
објављивање рекламних текстова; комерцијалну
администрацију за лиценце робе и услуга трећих
лица; услуге које се састоје од регистрације, преписа,
састављања, сакупљања или систематизације
писаних саопштења и регистрација као и сакупљање
математичких или статистичких података; услуге
потсећања на уговорене састанке и заказивања
састанака, претраживање података у рачунарским
датотекама за друге, компјутерско управљање
подацима, услуге телефонских централа.
38 услуге телекомуникација, нарочито: пренос видео
садржаја на захтев; пренос дигиталних фајлова и
електронске поште;
обезбеђење корисничког
приступа глобалној рачунарској мрежи; радио и
телевизијско
емитовање;
пружање
услуга
причаоница и форума на интернету; услуге
телефонске
и
гласовне
поште;
услуге
телеконференција и видеоконференција.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе;
организовање
путовања.
,
нарочито:
изнајмљивање транспортних возила, као и услуге
шофера и пилота; услуге изнајмљивања које се
односе на транспорт, складиштење и путовања, на
пример, изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање
гаража,
изнајмљивање
контејнера
за
складиштење; паковање, флаширање, умотавање и
испоручивање робе.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај,
нарочито:
резервације
привременог
смештаја, на пример, хотелске резервације; смештај
за животиње; изнајмљивање просторија за састанке,
шатора и преносних грађевинских објеката; услуге
домова за стара лица; услуге дечијих јаслица;
декорисање хране, израду скулптура од хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
столица, столова, столњака и стакленог посуђа;
услуге наргила барова; услуге личног шефа кухиње.
(210) Ж- 2021-1088

(220) 17.06.2021.
(442) 31.03.2022
(731) BRAND ACADEMY DOO, Јосипа Колумба 33,
24413, Палић, RS

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

(531) 02.01.01; 02.01.05; 09.07.01; 25.01.01; 25.01.05;
26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) тамно браон, светло браон, беж, бела.
(511) 6
конзерве; алуминијумске конзерве.
33 алкохолна пића, нарочито ракија.
(210) Ж- 2021-1390

(220) 10.08.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de
C.V., Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6,
Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City CP
11650, MX
(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,
11000, Београд
(540)

(531) 04.03.01; 24.09.05; 24.09.13; 26.01.24; 26.05.09;
26.05.11; 26.05.15; 26.05.16; 26.05.18; 26.05.24;
27.05.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, жута, бела.
(511) 32 пива; безалкохолна пива.
(210) Ж- 2021-1612

(220) 17.09.2021.
(442) 31.03.2022
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS

61

Ж
(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)

(531) 11.03.04; 24.17.02; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02
(591) златна, жута
(511) 11 капсуле за кафу, празне, за електричне
апарате за кафу.
30 кафа; непржена кафа; капсуле кафе, напуњене.
(210) Ж- 2021-1734

(220) 08.10.2021.
(442) 31.03.2022
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)
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(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.03.15; 26.02.01; 26.11.06;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, старозлато, тамно зелена, црна
(511) 1 пољопривредне хемикалије; хемикалије у
хортикултури; препарати за ђубрење; препарати за
заштиту од ватре.
(210) Ж- 2021-1748

(220) 12.10.2021.
(442) 31.03.2022
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147, Београд, RS
(540)

Menocalm

(531) 01.15.24; 03.07.08; 03.07.24; 03.07.25; 06.03.04;
25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, корална, наранџаста, жута,
црна, љубичаста, розе, окер
(511) 32
вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
35 услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са водом, минералном водом, газираном и
негазираном стоном водом за пиће, безалкохолним
пићима.
(210) Ж- 2021-1746

(220) 12.10.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Eco Patents New d.o.o., Футошка 1a, 21000,
Нови Сад, RS

62

(511) 5 витаминско минерални дијететски додаци
исхрани;
дијететска
храна
прилагођена
за
медицинске намене; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале, амино-киселине и
елементе у траговима; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале и елементе у траговима,
појединачно или у комбинацији; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; дијететски додаци исхрани; дијететски и
хранљиви додаци; дијететски препарати у исхрани
прилагођени за медицинске потребе; биљна влакна,
дијететска; биљни додаци искрани; биљни екстракти
за медицинске намене; биљни екстракти за
медицинске
потребе;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; препарати за дијагностиковање и
лечење поремећаја у вези са полном репродукцијом и
плодношћу; вагинални лубриканти; средства за
вагинално испирање за медицинске сврхе; средства
за вагиналну хидратацију; екстракти лековитог биља
за медицинске потребе; лекови за људску употребу;
лекови за реуглисање менструалног циклуса; лекови
који се издају без рецепта; лековито биље;
фармацеутски лекови; ин витро дијагностички
ЗИС / RS / IPO
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препарати за медицинске потребе; ин витро
препарати за предвиђање овулације; ин витро
препарати за предвиђање овулације за кућну
употребу.
(210) Ж- 2021-1815

(220) 22.10.2021.
(442) 31.03.2022
(731) SCOTT SPORTS SA, Route du Crochet 11,
1762, Givisiez, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SCOTT
(511) 9
наочаре за скијање, наочаре за
моторциклисте; наочаре за сунце; маске за лице.
12 бицикли; управљачи за бицикле и саставни
делови бицикала.
(210) Ж- 2021-2076

(220) 01.12.2021.
(442) 31.03.2022

(300) 97086540 21.10.2021. US.
(731) IMDb.com, Inc., 410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

IMDB IS OBSESSED
(511) 9 подкаст садржаји који се могу преузимати и
који укључују коментаре, приче, вести, интервјуе,
телевизијске емисије, филмове и поп културу; аудио
записи који се могу преузимати и који садрже
коментаре, приче, вести, интервјуе, телевизијске
емисије, филмове и поп културу; звучни снимци које
се могу преузимати и који садрже коментаре, приче,
вести, интервјуе, телевизијске емисије, филмове и
поп културу; видео снимци које се могу преузимати
и који садрже коментаре, приче, вести, интервјуе,
телевизијске емисије, филмове и поп културу;
телевизијске емисије које се могу преузимати и које
садрже поп културу, телевизијске емисије, филмове
и приче о славним личностима о разним темама;
видео снимци које се могу преузимати и који садрже
поп културу, филмове, телевизијске емисије и приче
о славним личностима о разним темама; видео
снимци и мултимедијални садржаји који се могу
преузимати и који укључују поп културу, филмове,
телевизијске емисије и славне личности које
дискутују
о
темама
везаним
за
забаву;
аудиовизуелни и мултимедијални садржаји који се
могу преузимати, наиме, видео снимци у облику
телевизијских емисија које укључују поп културу,
филмове, телевизијске емисије и славне личности
које дискутују о темама везаним за забаву; визуелне
ЗИС / RS / IPO

Ж
представе снимљене на рачунарским медијима.
38 комуникацијске услуге, наиме, пренос, пријем,
стриминг, емитовање и преношење текста, слика,
графичког садржаја, аудио записа, видео записа,
података, вебкаст садржаја и подкаст садржаја путем
телекомуникацијских мрежа; пренос повезаних
преузетих садржаја у виду текста, слика, графичког
садржаја, аудио записа, видео записа, података,
вебкаст садржаја и подкаст садржаја путем
телекомуникацијских мрежа; пренос подкаст
садржаја;
стриминг
аудио,
визуелних
и
аудиовизуелних информација у области забаве путем
глобалне рачунарске мреже; телекомуникацијске
услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података,
слика, филмова, телевизијских програма, аудио и
аудиовизуелних програма и других дигиталних
медијских
садржаја
и
информација
путем
телекомуникацијских
мрежа,
бежичних
комуникацијских мрежа и интернета; услуге
емитовања интернета, телевизијског програма, аудио
записа и видео записа; телекомуникацијски приступ
телевизијским програмима, аудио и аудиовизуелним
програмима и осталим дигиталним медијским
садржајима и информацијама.
41
образовне услуге и услуге забаве, наиме,
пружање подкаст садржаја који укључују коментаре,
приче, вести, интервјуе, телевизијске емисије,
филмове и поп културу; образовне услуге и услуге
забаве,
наиме,
продукција
и
дистрибуција
телевизијских програма и других аудиовизуелних
радова који садрже коментаре, приче, вести,
интервјуе, телевизијске емисије, филмове и поп
културу;
услуге стављања на располагање
телевизијских емисија и других аудиовизуелних
радова, која се не могу преузимати, путем видео
записа на захев; дистрибуција и изнајмљивање
забавног садржаја, наиме, телевизијских програма и
других аудиовизуелних радова у облику дигиталних
видео записа који се не могу преузимати и који
укључују поп културу, телевизијске емисије,
филмове и приче о славним личностима о разним
темама који се дистрибуирају путем директног
дигиталног преноса који се може гледати преко
рачунарских мрежа и глобалних комуникацијских
мрежа; телевизијска забава, наиме, актуелни
телевизијски програми који садрже поп културу,
телевизијске емисије, филмове и приче о славним
личностима о разним темама; пружање вебсајтова
који укључују аудио, видео и аудиовизуелни
садржаје у виду снимака који садрже поп културу,
телевизијске емисије, филмове и приче о славним
личностима о разним темама; услуге забаве, наиме,
визуелне и звучне представе, музичке, разноврсне,
информативне, драмске и комичне емисије које се
приказују уживо; производња подкаст садржаја.
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Ж
(210) Ж- 2021-2089
(220) 02.12.2021.
(551) Колективни жиг
(442) 31.03.2022
(731) Удружење Етно-мрежа, Македонска 30,
11000, Београд, RS
(540)
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(531) 08.01.19; 08.01.22; 11.03.09; 25.01.01; 25.01.05;
25.07.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, црна, браон, смеђа, беж, жута,
наранџаста, бордо, окер
(511) 30 медењак са шећерном глазуром и какао
преливом.
(210) Ж- 2021-2164

(220) 15.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Милош Ћирковић, Козаре б.б., 16220,
Грделица, RS
(740) Љубиша Живадиновић, Булевар Ослобођења
51/2, 11000, Београд
(540)
(531) 02.09.01; 09.01.09; 24.13.21; 24.13.24; 25.12.25;
27.05.02; 28.05.00; 29.01.02
(591) златна
(511) 14 накит и делови за накит нарочито: накит,
бижутерија; кутије за накит; саставни делови за
традиционални накит.
18 кожа и имитација коже и прозводи направљени
од тих материјала наиме: пртљажне и торбе за
ношење; ознаке за пртљаг или путне торбе; кутије за
визит карте; џепни новчаници; кутије и футроле од
коже и вештачке коже; кожни каишеви; кожне траке.
21 кућне и кухињске справе и посуде; посуђе и
прибор за јело; стакларија порцелан и грнчарија.
24 текстил и замена за текстил; тканине за домаћинство,
нарочито текстилни пешкири, прекривачи за кревете,
јастучнице, зидне таписерије од текстила.
25 одећа, обућа и покривала за главу за људе
нарочито традиционалне ношње, одевни предмети и
обућа са традиционалним мотивима и начином
израде, капе, шалови, мараме, рукавице, марамице.
26 чипке, узице и вез и позамантериске траке и
врпце; дугмад, копче и петље; украси за косу.
27 теписи, асуре, простирке и отирачи; прекривачи
за зидове (нетекстилни).
28 играчке и предмети за игру; украси за јелке.
(210) Ж- 2021-2113

(220) 02.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona
i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 65б, Београд, RS
(540)
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(531) 24.17.25; 25.01.15; 25.07.21; 26.04.16; 26.04.18;
26.11.07; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела
(526) на реч "SCANNITO".
(511) 9 апарати за даљинско управљање; апарати за
обраду података; апарати за сателитску навигацију;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; електронски новчаници који се могу
преузимати; навигациони инструменти; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер,
снимљени;
уређаји
за
глобално
позиционирајући систем [GPS]; читачи бар-кодова;
читачи (опрема за обраду података); скенери (опрема
за обраду података); апликацијски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
бесплатни софтвер; интерактивни рачунарски
софтвер; интерактивни мултимедијални рачунарски
програми;
образовни
рачунарски
софтвер;
оперативни софтвер за локалне мреже [LAN];
оперативни софтвер за мрежу широког подручја
[WAN]; оперативни софтвер сервера за приступ
мрежи; оперативни рачунарски програми, снимљени;
помоћни рачунарски софтвери, који се могу
преузети; помоћни рачунарски програми који се
могу преузети; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски оперативни софтвер;
рачунарски програми и софтвер; рачунарски
ЗИС / RS / IPO
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програми, који се могу преузимати; рачунарски
програми,
снимљени;
рачунарски
програми
[софтвер]; рачунарски софтвер; рачунарски софтвер
за
аутоматизацију
складиштења
података;
рачунарски
софтвер
за
бежичну
мрежну
комуникацију; рачунарски софтвер за Глобалне
позиционе системе [GPS]; рачунарски софтвер за
даљински надзор који се може преузети; рачунарски
софтвер за декодирање; рачунарски софтвер за
интеграцију апликација и база података; рачунарски
софтвер за комуникацију са корисницима ручних
рачунара; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и
видео уређај а; рачунарски софтвер за обраду
података; рачунарски софтвер за омогућавање
претраге података; рачунарски софтвер за пословне
потребе; рачунарски софтвер за прављење
претраживих база података; рачунарски софтвер за
претраживање; рачунарски софтвер за управљање
базом података; рачунарски софтвер за управљање
локалним мрежама; рачунарски софтвер за
усклађивање
података
између
ручних
или
преносивих рачунара и рачунара домаћина;
рачунарски софтвери за процену трошкова;
рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; софвер за
заштиту рачунара који се може преузети; софтвер;
софтвер за дијагностику и отклањање проблема;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за паметне телефоне;
софтвери за препознавање слике; софтвери и
апликације за мобилне уређаје; софтверске
апликације за мобилне уређаје.
42
рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
одржавање рачунарског софтвера; инсталирање
рачунарског софтвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса
(SaaS); развој софтвера у оквиру издавања софтвера;
платформа као услуга (PaaS); пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; администрација сервера; ажурирање и
одржавање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарских програма; ажурирање рачунарског
софтвера које се односи на заштиту и превенцију
ризика код рачунара; ажурирање софтвера за
комуникационе системе; ажурирање софтвера за
обраду података; ажурирање софтвера за паметне
телефоне; ажурирање софтверских база података;
дизајн и развој архитектуре рачунарског софтвера;
дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајн и развој
рачунарског софтвера за логистику; дизајн и развој
рачунарског софтвера за логистику, управљање
ланцем снабдевања и портале електронског
ЗИС / RS / IPO

Ж
пословања; дизајн и развој рачунарског софтвера за
обраду текста; дизајн и развој рачунарског софтвера
за оцењивање и израчунавање података; дизајн и
развој рачунарског софтвера за управљање базом
података; дизајн и развој рачунарског софтвера за
управљање ланцем снабдевања; дизајн и развој
рачунарског софтвера за читање, пренос и
организацију података; дизајн и развој софтвера за
електронске базе података; дизајнирање, ажурирање
и изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање
и ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање и
изнајмљивање софтвера; дизајнирање, инсталирање,
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање и развој софтвера за претрагу;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање,
развој,
одржавање и ажурирање рачунарског софтвера за
контролу процеса; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду
података; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста,
обраду података и контролу процеса; дизајнирање
рачунарског
софтвера
за
контролисање
самоуслужних
терминала;
изнајмљивање
и
ажурирање
софтвера
за
обраду
података;
изнајмљивање и одржавање рачунарског софтвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера и програма;
изнајмљивање софтвера за обраду података;
изнајмљивање софтвера за приступ Интернету;
изнајмљивање софтвера за рачунарске базе података;
изнајмљивање софтвера за увоз и управљање
подацима; изнајмљивање софтвера за управљање
базама података; изнајмљивање софтвера за
управљање инвентаром; израда, одржавање, и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација и
одржавање рачунарске базе података; инсталација и
одржавање рачунарског софтвера; инсталација и
одржавање софтвера за приступ Интернету;
инсталација, одржавање, ажурирање и надоградња
рачунарског софтвера; инсталација, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација,
одржавање и ажурирање софтвера за базе података;
инсталација, одржавање и поправка софтвера за
рачунарске системе; инсталација, поправка и
одржавање рачунарског софтвера; инсталација
софтвера за базе података; инсталација софтвера за
приступ Интернету; инсталација софтвера за
рачунарске системе; испитивање рачунарских
програма; испитивање рачунарског софтвера;
испитивање рачунарског хардвера и софтвера;
истраживање које се односи на развој рачунарских
програма и софтвера; истраживање које се односи на
развој рачунарског софтвера; конфигурација,
инсталација,
дијагноза
кварова,
поправка,
надоградња и ажурирање рачунарског софтвера;
конфигурација рачунарских мрежа путем софтвера;
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Ж
конфигурација рачунарског софтвера; креирање
софтвера; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; надоградња и одржавање
рачунарског софтвера; надоградња рачунарског
софтвера; одржавање и ажурирање софтвера за
комуникационе системе; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; одржавање рачунарских
програма; одржавање рачунарског софтвера за
обраду података; одржавање софтвера за базе
података; одржавање софтвера за приступ
Интернету; одржавање софтвера за рачунарске
системе;
одржавање
софтвера
за
системе
комуникације; одржавање софтвера који се користи у
е-трговини; писање и ажурирање рачунарског
софтвера; писање рачунарског софтвера; поправка
рачунарског софтвера; поправљање софтвера за
рачунарске системе; праћење рачунарских система
даљинским приступом; пројектовање и развој
рачунарског софтвера за обраду података;
пројектовање и развој софтвера за проналажење
података; пројектовање и развој софтвера за
рачунарске базе података; пружање информација о
изради и развоју рачунарског софтвера, система и
мрежа; пружање онлајн софтвера за употребу у
комуникацији, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у планирању ресурса
предузећа, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у руковођењу односима
с купцима, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у управљању базом
података, који није могуће преузети; пружање онлајн
софтвера за употребу у управљању ланцима
снабдевања, који није могуће преузети; развој и
ажурирање рачунарског софтвера; развој и
одржавање рачунарског софтвера; развој и
одржавање рачунарског софтвера за базу података;
развој и тестирање рачунарског софтвера; услуге
истраживања и развоја које се односе на рачунарски
софтвер, чување резервне копије података ван
мреже, електронско похрањивање података.
(210) Ж- 2021-2199

(220) 21.12.2021.
(442) 31.03.2022

(300) 083697 02.07.2021. JM.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

INDER
(511) 7 машине, машински алат, електрични алати;
мотори и погонске машине, осим за копнена возила;
машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим
за копнена возила; пољопривредне справе, осим
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ручних алата који се покрећу ручно; инкубатори за
јаја; аутоматске машине за продају; мотори за чамце;
електрични мотори за чамце; погонске машине за
чамце; генератори електричне енергије који се могу
користити и као електромотори за возила.
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 пренос, пребацивање, трансформацију,
акумулацију, регулацију или контролу дистрибуције
или употребе електричне енергије; апарати и
инструменти за снимање, пренос, репродукцију или
обраду звука, слике или података; снимљени медији
који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
дигитални или аналогни медији за снимање и чување
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистарске касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; ронилачка
одела, ронилачке маске, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за пливање под водом;
апарати за гашење пожара; навигациони апарати за
чамце; интерфејси за рачунаре; рачунарски програми за
пројектовање корисничког интерфејса; бежично
повезани електрични батеријски уређаји са уграђеним
софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на
даљину за чување и пражњење сачуване електричне
енергије; бежично повезани електрични батеријски
уређаји са уграђеним софтвером и фирмвером који се
могу ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије која долази од или ка
електричној мрежи или другом извору генерисања
електричне енергије за стабилизацију и задовољавање
потреба за електричном енергијом и циљева потрошње;
рачунарски софтвер за праћење, оптимизацију, и
регулисање чувања и пражњења сачуване електричне
енергије ка и од датих бежично повезаних електричних
батеријских апарата; батерије које снабдевају
електричном енергијом моторе електричних возила;
конектори за електричну енергију који се монтирају на
зид за пуњење електричних возила; мобилни утикачи
са конекторима за електричну енергију за пуњење
електричних возила; софтвер који се може преузети у
виду мобилних апликација за праћење количине и
стања електричне енергије у возилима, и даљинску
контролу возила; софтвер који се може преузети у виду
софтвера за оперативни систем возила; навигациони
апарати за возила (путни рачунари); уређаји за
лоцирање и проналажење возила који су програмирани
тако да користе глобални систем позиционирања (гпс)
и мобилне телекомуникације; радио апарати за возила;
апарати против провала; пуњачи за батерије за
употребу са батеријама за возила; бежични
примопредајници
који
укључују
технологију
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прикупљања и приказивања за статус и праћење свих
врста возила у локалном окружењу; батерије,
електричне, за возила; опрема за безбедност возила,
наиме, електронски уређаји за праћење притиска у
гумама; пуњачи за мобилне телефоне за употребу у
возилима; делови за моторе возила, наиме, термостати;
аудио опрема за возила, наиме, стерео уређаји,
звучници, појачала, еквилајзери, скретнице и кућишта
за звучнике; бежични звучници; аудио звучници,
стерео уређаји; рачунарски софтвер који се може
преузети за контролисање аудио уређаја; усб портови
за пуњење за употребу у возилима; бежични
контролери за даљинско праћење и контролу функције
и статуса других електронских, електричних, и
механичких уређаја или система, наиме, батерија,
безбедности, осветљења, система за праћење и
безбедност; системи за праћење, безбедност, и
лоцирање возила, који се састоје од антене или радио
одашиљача који се уграде у возила; аудио опрема за
возила, наиме, звучници за аутомобилске аудио
системе; навигациони инструменти за возила (путни
рачунари); батерије за возила; електрични апарати,
наиме станице за пуњење електричних возила;
анализатори мотора возила помоћу рачунара;
продужни каблови за употребу са возилима; струјни
адаптери за употребу са возилима; струјни каблови за
употребу
са
возилима;
струјни
адаптери;
водонепропусни поклопци за струјне адаптере.
12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води; чамци; структурни делови чамаца; трупови
чамаца; осовине за пропелер за чамце; кормила за
чамце; стеге за чамце; навлаке прилагођене за
бродове и поморска возила; кутије за складиштење
посебно прилагођене за чамце; бумови за бродове;
брегасте битве за чамце; бокобрани за чамце; куке за
бокобране за бродове; дизалице за утовар на
бродове; клинови за чамце; куке за чамце; чамци
налик кајаку; бродски пропелери; руда кормила;
заштита против трења за чамце; одбојници за
пловила.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања возила; вађење руде, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и саветовање
у вези са тим, за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за
електричном енергијом и циљева њеног коришћења;
пружање услуга одржавања и поправки возила;
консултације о поправци возила; консултације о
одржавању возила; услуге пуњења батерија возила; услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење возила;
сервисне станице за возила; фарбање возила; услуге
станица за пуњење електричних возила; услуге
управљања возним парком у виду одржавања возних
ЗИС / RS / IPO

Ж
паркова; дизајн, развој и производња специјализованих
електричних аутомобилских возила; одржавање, сервис и
поправка специјализованих електричних аутомобилских
возила; услуге умотавања бродова пластичном амбалажом
ради обезбеђења и заштите; консултантске услуге у
области преуређења, реновирања, ремонта и поправки
јахта и бродова; преуређење, реновирање, поправка и
сервис јахти и бродова.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са истим; услуге индустријских
анализа,
индустријских
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
утврђивања аутентичности; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; надгледање возила
како би се осигурало правилно функционисање;
даљинско
надгледаењ
функционисања,
перформанси, и ефикасности електричних возила;
пружање софтвера, који се не може преузети, за
предиктивну анализу пуњења и одржавања
електричних возила, и предиктивну анализу потреба
купаца; услуге инжењерског дизајна; консултације у
вези са развојем производа; саветодавне услуге у
области дизајнирања возила за друге; саветовање у
области
инжењерства;
надгледање
бежично
повезаних електричних батеријских уређаја са
уграђеним фирмвером и софтвером за чување и
пражњење електричне енергије како би се осигурало
правилно фукнционисање и програмирање за
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева
потрошње;
дизајнирање
система
електричних батерија који се састоје од бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и
пратећег софтвера, све то за чување и пражњење
сачуване електричне енергије, у сврху оптимизације
ефикасности дизајна, програмирања и конфигурације
датих система и са њима повезане саветодавне
услуге; услуге софтвера у виду сервиса (саас) који
садржи софтвер за надгледање, оптимизацију, и
регулисање чувања и пражњења сачуване електричне
енергије ка и од бежично повезаних електричних
батеријских уређаја; пружање онлајн софтвера који
се не може преузети за надгледање, оптимизацију, и
регулисање чување и пражњења сачуване електричне
енергије ка и од бежично повезаних електричних
батеријских уређаја; управљање софтвером и
фирмвером који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске уређаје за чување и пражњење
сачуване електричне енергије програмирањем и
конфигурисањем софтвера за електричне батеријске
уређаје; инсталација, одржавање, поправка и
унапређивање рачунарског софтвера и фирмвера
који се даљински ажурирају, а уграђени су у
бежично повезане електричне батеријске уређаје, и
услуге саветовања у вези са тим, за чување и
пражњење сачуване електричне енергије за
стабилизацију
и
задовољавање
потреба
за
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Ж
електричном енергијом и циљева потрошње; услуге
прегледа возила за нова и коришћена возила за особе
које купују или продају своја возила; услуге прегледа
оштећења моторних возила; услуге прегледа возила;
услуге дизајнирања делова за моторна возила; услуге
надгледања возног парка из безбедносних разлога;
услуге враћања украдених возила; софтвер за
управљање возним парком који се не може преузети;
софтвер за управљање куповином, финансијама,
лизингом, осигурањем, безбедношћу, заштитом и
дијагностиком возила, који се не може преузети.
(210) Ж- 2021-2232

(220) 23.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) DEKA INŽENJERING DOO BEOGRAD
(SAVSKI VENAC), Андре Николића 1-3, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Иван Станикић, Цвијићева 51,
11000 Београд
(540)
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27 неклизајуће простирке; простирке за јогу; татами
простирке; текстилне облоге за зид.
35 обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; дистрибуција рекламног материјала;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; уређивање излога; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; пословно
управљање за спортисте.
41 услуге забавних паркова; услуге разоноде; услуге
спортских објеката; пружање услуга у области забаве
и разоноде; услуге клубова здравља (здравствено и
фитнес вежбање); услуге личног тренера (фитнес
тренинг); вођење часова фитнеса.
44 услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге турских купатила; услуге центара за
рехабилитацију;
здравствена
нега;
масажа;
физиотерапија; услуге ароматерапије; услуге сауне;
услуге соларијума; терапеутске услуге; услуге
аквакултуре; услуге центара за опоравак.
(210) Ж- 2021-2260

(220) 29.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

DEEEP
(531) 25.01.09; 26.03.23; 26.04.07; 26.04.10; 26.04.11;
26.04.12; 26.11.09; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10
(511) 16 папир; постери; огласни панои од папира или
картона; штампани материјал (висока штампа);
канцеларијски прибор; оловке; новине; блокови
(канцеларијски материјал); памфлети; свеске; фасцикле
(канцеларијски материјал); омоти (канцеларијски
материјал); коверте; кутије за оловке; фотографије
(штампане); печати; коверте; налепнице (канцеларијски
прибор); леци, флајери; папирни и картонски
материјали за паковање (пуњење, облагање); ваучери;
папир од пиринча; транспаренти (банери) од папира;
украсне папирне заставице; траке за бар кодове;
марамице од папира за чишћење.
24 текстилни материјал; платно, штоф; покривачи за
душеке; прекривачи за кревете од папира; прекривачи
за столове (који нису од папира); чаршави (текстилни);
прекривачи за намештај (непричвршћени); штампане
памучне тканине; салвете од текстила; салвете од
текстила, стоне; марамице од текстила; мреже за
комарце; јастучнице; пешкири за лице од текстила;
таписерија (зидна) од текстила; зидна таписерија од
текстила; ћебад за кревете; прекривачи за јастуке;
тканине за текстилну употребу; текстилни прекривачи
за намештај.
68

(511) 3
сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
чишћење и негу зуба; препарати за чишћење, негу и
улепшавање коже, власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(210) Ж- 2021-2261

(220) 29.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) Apotekarska Ustanova MELEM Žabalj,
Николе Тесле 80, 21230, Жабаљ, RS
(740) Владимир Чупић, Светозара Марковића 52,
21238, Чуруг
(540)

(531) 01.15.24; 02.03.02; 02.09.12; 26.01.14; 26.01.16; 26.04.10;
26.04.18; 26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.24
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(591) пантоне 7666 Ц, пантоне 7612 Ц, ЦМYК 63 65
34 27, ЦМYК 16 41 42 7, РГБ 94 82 105, РГБ 193 155
137, ХЕX # 5е5269, ХЕX # 19б89
(511) 3 дезодорансе за личну употребу; санитарне
препарате.
5 санитарне препарате за употребу у медицини и за
личну хигијену; дезодорансе који нису за личну
употребу; цигарете без дувана за медицинске сврхе.
10 медицински апарата и инструменти; специјалан
намештај за медицинску употребу; хигијенске
гумене производе; потпорне завоје.
30 прехрамбени производи спремљени од производа
који су припремљени за употребу или очување, а
нарочито: пића од какаоа, кафе, на бази чоколаде;
житарице припремљене за људску исхрану.
35 услуге које пружају лица или организације у
помоћи у раду или управљању предузећима и у
вођењу послова предузећа; услуге које пружају
преузећа која се баве оглашавањем (рекламирањем),
тако што, за рачун других лица, комуницирају са
јавношћу (реклама) путем преноса било каквих
информација
о
производима
и
услугама
омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
44 медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте које
пружају лица или установе људима и животињама;
такође обухвата услуге на пољу агрикултуре,
хортикултуре и шумарства.
(210) Ж- 2021-2273

(220) 31.12.2021.
(442) 31.03.2022
(731) VINARIJA GRUMEN DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Народног фронта 21ц1, 21000, Нови Сад, RS
(740) адвокат Андреј Прекајски, Светозара
Марковића 67/1, 11000, Београд
(540)

Ж
бренди; бурбон; бурбон виски; вермут; виски; водка;
воћни ликери; горка алкохолна пића - битери; готови
алкохолни коктели; жестока пића; коктели; ликери;
рум; ракија; сангрија; узо; џин.
35 услуге малопродаје и велепродаје У вези са
следећом робом: пиво, безалкохолна пића,
безалкохолна вина, безалкохолна пива, безалкохолни
концентрати за прављење напитака, воде [пића],
воћни сокови, гази рана безалкохолна пића, газирана
вода, енергетска пића, коктели, безалкохолни,
минералне и содне воде, сирупи за пића, вино,
пенушава вина, напици на бази вина, пића од вина,
воћног сока и газиране воде, алкохолна пића (изузев
пива), алкохолна енергетска пића, аперитиви,
бренди, бурбон, бурбон виски, вермут, виски, водка,
воћни ликери, горка алкохолна пића - битери, готови
алкохолни коктели, жестока пића, коктели, ликери,
рум, ракија, сангрија, узо, џин; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику (рау рег click оглашавање); непосредно
оглашавање путем поште; оглашавање и промотивна
продаја услуга; оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге
и оглашавање; дељење рекламног, маркетиншког и
материјала за оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
услуге аукцијске продаје путем интернета; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
рекламирање; истраживање у вези са рекламирањем;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко интернета; рекламирање преко телевизије;
рекламирање преко плаката; услуге рекламирања У
штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета; рекламирање
преко електронских
рекламних паноа; рекламирање преко мобилних
телефонских мрежа.
43 услуге ресторана; обезбеђивање хране, пића и
повременог смештаја за госте; припрема хране и пића.
(210) Ж- 2022-7

GRUMEN

(220) 05.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Auteco Mobility S.A.S., Vía Las Palmas KM
15+750 Local 104, Envigado Antioquia, CO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(511) 32 пиво; безалкохолна пића; безалкохолна
вина; безалкохолна пива; безалкохолни концентрати
за прављење напитака; воде [пића]; воћни сокови;
газирана безалкохолна пића; газирана вода;
енергетска пића; коктели, безалкохолни; минералне
и содне воде; сирупи за пића.
33 вино; пенушава вина; напици на бази вина; пића
од вина, воћног сока и газиране воде; алкохолна пића
(изузев пива); алкохолна енергетска пића; аперитиви;

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.01.12; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
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Ж
(210) Ж- 2022-29

(220) 12.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) JAZZAYOGA DOO, Светозара Марковића 2,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01
(511) 43 услуге обезбеђивања хране; привремени
смештај.
(210) Ж- 2022-31

(220) 12.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 25.01.06; 25.01.19; 25.03.03; 26.07.25;
26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, светло наранџаста, тамно наранџаста, сива,
бела, плава, светло љубичаста, тамно љубичаста,
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; дијететски препарати
прилагођени за медицинске потребе.
(210) Ж- 2022-32

(220) 13.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 01.15.21; 24.15.08; 25.01.01; 25.07.21; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.15
(591) жута, светло наранџаста, тамно наранџаста,
сива, бела, светло љубичаста, љубичаста, тамно
љубичаста
(511) 5 фармацеутски препарати; дијететски суплементи
и дијететски препарати; додаци исхрани; додаци исхрани
који садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану;
витамински препарати; витамински и минерални
препарати; мултивитамини; дијететски препарати
прилагођени за медицинске потребе.
(210) Ж- 2022-43

(220) 14.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Dijamant DOO Zrenjanin, Темишварски друм
14, 23000, Зрењанин, RS
(540)

(531) 25.01.05; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (рефлекс блу), бела (вајт)
(511) 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).
(210) Ж- 2022-44

(220) 11.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Jovana Milutinović PR Proizvodnja eteričnih
ulja i ostalih biljnih preparata Promontis Vilandrica,
Добривоја Китановића 1а, 18241, село Виландрица,
општина Владичин Хан, RS
(740) Драган З. Ранђеловић, адвокат, Кеј Кола
српских сестара 13/27, 18000, Ниш
(540)
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(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, зелена, плава
(511) 3 ароматична уља [етарска уља]; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе;
бергамот уље; биљни екстракти за козметичке
намене; вода од лаванде; гелови за избељивање зуба;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
дезодоранси за кућне љубимце; дезодоранси за људе
или животиње; дезодорантни сапун; екстракти цвећа
[парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље анис; етарско уље лимуна; јасминово
уље; кесице са мирисом за рубље; козметика;
козметика за децу; козметика за животиње;
козметика за обрве; козметичке креме; козметичке
маске; козметички препарати за купање; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати мршављење;
козметички сетови; колоњска вода; комади тоалетног
сапуна; креме за бељење коже; креме за кожне
производе; лосиони за козметичку употребу;
лосиони за косу; лосиони после бријања; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу;
мошус
[парфимерија];
парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; помаде
за козметичку употребу; потпури [мириси];
препарати за бријање; препарати за испирање уста,
који нису медицински; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу ноктију;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
сунчање; препарати за сунчање [козметички];
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
уклањање шминке; препарати за шминкање;
препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати против знојења; производи за исправљање
косе; пудер за шминкање; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; ружеви за усне; ружино уље;
сапун; сапун за бријање; сапун против знојења;
сапун против знојења ногу; светлуцави препарати за
тело; свеће за масажу за козметичку употребу;
сјајеви за усне; соли за купање које нису за
медицинску употребу; спрејеви за освежавање даха;
средства за вагинално испирање за личну хигијену
или дезодорисање; средства за испирање очију, не за
медицинске намене; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; тамјан; терпен
[етарско уље]; тоалетна уља; тоалетне воде; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]; ћилибар
ЗИС / RS / IPO
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[парфем]; уља за козметичку употребу; уља за
парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од лаванде;
фитокозметички препарати; фумигацијска средства
[парфеми]; шампони; шампони за животиње
[немедицински препарати за негу]; шампони за
кућне љубимце [немедицински препарати за негу];
шампони за суво прање; шљокице за нокте; шминка.
5 алкалоиди за медицинску употребу; алое вера
препарати за фармацеутске намене; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антипаразитске огрлице за животиње; беланчевине
као дијететски додаци; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; брашно од семена лана за
фармацеутске
намене;
вода
матичњака
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; горчица за фармацеутску
употребу; дезинфекциона средства; дезинфекциони
сапуни; дезодоранси за одећу и текстил; декокти,
увари за фармацеутску употребу; додаци исхрани;
додаци исхрани са козметичким дејством; екстракти
хмеља за фармацеутску употребу; еликсири
[фармацеутски
препарати];
еукалиптус
за
фармацеутску употребу; ирска маховина за
медицинску употребу; јојоба, лековита; камфорово
уље за медицинску употребу; кашне облоге од
слачице; кашне облоге; кедровина за употребу у
одбијању инсеката; кисеоник за медицинске сврхе;
коморач за медицинску употребу; кора биљке
кондуранго за медицинску употребу; кора дрвета за
фармацеутску употребу; кора кротона; кора
мангровог дрвета за фармацеутску употребу; кора
миробалана за фармацеутску употребу; корен
рабарбаре за фармацеутску употребу; линименти
[мелеми за масажу]; лосиони за ветеринарску
употребу; лоси они за фармацеутске намене; масти
против опекотина од сунца; минералне воде за
медицинску употребу; миришљаве соли; мелем
против промрзлина за фармацеутске сврхе; ментол;
мелеми за медицинску употребу; медицинско
корење; медицински шампони за суво прање;
медицински
шампони
за
кућне
љубимце;
медицински чај; медицински тоници; медицински
сапуни; медицински препарати за раст косе;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за испирање очију; медицински лосиони
за после бријања; медицински лосиони за косу;
медицинске пасте за зубе; наруквице натопљене
репелентима против инсеката; остаци од обраде
житарица за дијететску или медицинску намену;
прапарати за туширање за медицинску намену;
препарати за бронходилатацију; препарати за
дезодорисање ваздуха; препарати за заштиту од
мољаца; препарати за кађење за медицинску
употребу; препарати за купање за медицинске сврхе;
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препарати за лечење опекотина; препарати за
олакшање раста зуба; препарати за пречишћавање
ваздуха; препарати за промрзлине; препарати за
третман акни; препарати за хемороиде; препарати
против жуљева; прополис за фармацеутску употребу;
прополис као додатак исхрани; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
пшеничне клице као додатак исхрани; репеленти за
инсекте; репеленти за псе; рицинусово уље за
медицинску употребу; свеће за масажу за
терапеутске намене; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани; сладић за
фармацеутску употребу; слачица за фармацеутску
употребу; соли за купање за медицинску употребу;
соли за медицинску употребу; средства за вагинално
испирање за медицинске сврхе; средства за варење за
медицинску употребу; средства за испирање уста за
медицинске намене; стикови за ублажавање
главобоље; тимол за фармацетску употребу; уље
коморача за медицинску употребу; уље од семена
лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; фармацеутски препарати за
лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати
за лечење перути; фармацеутски препарати;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фитотерапеутски препарати
за медицинске намене; чај за асматичаре; штапићи
сладића за фармацеутску употребу.
(210) Ж- 2022-134

(220) 28.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.,
Economic Development Zone, Shangyu District,
Shaoxing City, Zhejiang Province,, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 магнети за паљење за погонске агрегате;
мотори, електрични, осим за копнена возила; динамо
уређаји за бицикле; машине за завршну обраду;
индустријски роботи; мотори, осим за копнена
возила; погонски агрегати, осим за копнена возила;
алтернатори; мотори за чамце; погонски агрегати за
чамце; генератори за хитне ситуације; генератори за
струју; стартери за моторе и за погонске агрегате;
динамо уређаји; генератори електричне енергије;
магнети за паљење; статори (делови машина);
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електромотори за фрижидере; хидраулички мотори и
погонски
агрегати;
мотори
за
елеваторе;
пропулзиони механизми осим за копнена возила;
погонски агрегати за авионе; управљачки мотори
осим за копнена возила; млазни погонски агрегати
осим за копнена возила; погонски агрегати на
компримовани ваздух.
(210) Ж- 2022-137

(220) 31.01.2022.
(442) 31.03.2022
(300) 931445-2022/DSD 07.01.2022. PE.
(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)

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

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-139

(220) 01.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Agrostandard plus doo, Текелијина 28/4,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.01.15; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02
(591) жута
(511) 7 машински алати, електрични алати; мотори,
осим за сувоземна возила; машинске спојнице и
трансмисиони елементи, осим за сувоземна возила;
пољопривредне справе, осим ручних алата који се
покрећу ручно; бензинске косилице; индустријски
роботи; косилице за траву на којима се седи;
косилице травњака [машине]; агрегати за резервно
напајање.
9 апарати за даљинско управљање; апарати за
праћење и снимање рада машина; апарати за пренос
сигнала; апарати и инструменти за мерење и
контролу; апарати и инструменти за сигнализацију;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
електронски апарати за даљинско управљање
сигналима; електронски апарати и инструменти за
навигацију и одређивање позиције; електронски
апарати и инструменти за навигацију, праћење и
одређивање позиције; електронски инструменти за
навигацију; електронски уређаји за приказивање
резултата; навигациони инструменти; сензори за
одређивање брзине; сензори за одређивање места;
сензори за одређивање удаљености; софтвер за гпс
навигационе системе; уређаји за кодирање; уређаји
за мерење координата.
12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води; трактори.

Ж
(540)

(531) 01.15.11; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10;
29.01.15
(591) плава, љубичаста, ружичаста, црна.
(511) 5
производи за освежавање ваздуха.
9 батерије, пуњачи батерија и додаци за мобилне
телефоне, нарочито футроле, маске и каишеви.
34 алтернативни производи за пушаче који се
састоје од електронских цигара и цигарета,
заменљиви кетриџи, атомизери, картомизери и
течности за електронске цигаре и цигарете, али не за
медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-143

(220) 24.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) SIMEX ORGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, Суботица, RS
(540)

LOZINKA
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-144

(220) 28.01.2022.
(442) 31.03.2022
(731) SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
MODNI FRIZER PAPAK MILAN PAPAK
PREDUZETNIK NOVI SAD, Змај Огњена Вука 20,
локал 2, 21000, Нови Сад, RS
(740) Радован Јелчић, адвокат , Булевар ослобођења
79, 21101 , Нови Сад
(540)

(210) Ж- 2022-140

(220) 01.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) UMBRELLA CORPORATION LTD. DOO
BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Хероја Милана
Тепића 3, 11000, Београд, RS
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24
(511) 44 услуге салона лепоте.
(210) Ж- 2022-148

(220) 31.01.2022.
(442) 31.03.2022
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Ж
(731) Игор Томић, Јелке Радуловић 40,
18000 Ниш, RS
(740) Маја Јевремовић, адвокат, Кеј Кола српских
сестара 13/27, 18000, Ниш
(540)

SENKE BEND
(511) 38 пренос видео садржаја на захтев; пренос
дигиталних фајлова и електронске .поште; радио и
телевизијско емитовање; аудио емитовање путем
интернета; видео емитовање путем интернета;
емитовање
програма
путем
интернета;
мултимедијално емитовање путем интернета; пренос
аудио података путем интернета; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос видео података
путем интернета; пренос видео садржаја путем
интернета; пренос информација и података путем
интернета; пренос мултимедијалног садржаја путем
интернета; стриминг [проток] аудио материјала на
интернету; стриминг [проток] видео материјала на
интернету; пренос порука, података и садржаја путем
интернета и других рачунарских и комуникацијских
мрежа; пренос и ширење информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; омогућавање
телекомуникацијског приступа аудио садржајима
који се пружају путем интернета; омогућавање
телекомуникацијског приступа видео садржајима
који се пружају путем интернета; емитовање аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација свих врста путем интернета; пренос и
дистрибуција података или аудио-визуелних слика
путем глобалне рачунарске мреже или интернета;
услуге
емитовања
и
омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета.
41 разонода; културне активности; услуге чији је
основни циљ забава, разонода или рекреација људи
као и представљање јавности уметничких дела аудио
и визуелне уметности у културне и забавне сврхе;
услуге којима је циљ забављање других лица; услуге
разоноде путем песама, игара и приредби;
продукција песама за кинематографске филмове;
производња видео садржаја који се могу преузети са
интернета; пружање музичке видео забаве путем
интерактивних интернет страница; информације које
се односе на образовање или забаву које се пружају
на интернету са рачунарске базе података или
интернета путем телевизијских или радио програма;
информације које се односе на образовање или
забаву које се пружају на интернету или путем
телевизије,
широкопојасних
и
бежичних
комуникација; пружање забаве путем телевизије,

74

радија, биоскопа, кабловске телевизије, сателитске
телевизије и интернета; пружање информација у вези
са забавом и забавним догађајима путем он-лајн
мрежа и интернета; културне активности; вођење
забавних активности; вођење културних активности;
забавне и културне активности; забавне и спортске
активности; организовање и вођење забавних
активности; организовање и вођење културних
активности; организовање спортских и културних
активности; организација и вођење културних и
рекреативних
активности;
организовање
и
реализација забавних, спортских и културних
активности; вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности;
организовање, продукција, представљање и вођење
музичких концерата, фестивала, турнеја и других
музичких и културних наступа, догађаја и
активности.
(210) Ж- 2022-152

(220) 02.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SYRLENO
(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати који се користе приликом трансплантације
органа; фармацеутски препарати за лечење канцера;
фармацеутски препарати за употребу у онкологији.
(210) Ж- 2022-153

(220) 02.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Мирко Митровић, Војислава Илића 3,
11224, Београд - Врчин, RS
(540)

(531) 02.01.23; 02.05.02; 02.05.27; 02.07.11; 02.07.23;
27.05.02; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.08
ЗИС / RS / IPO
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(591) Отац црна само контура, дете црвена пун
профил. Друге комбинације боја су могуће.
(511) 41
академије [образовне]; електронско
издаваштво; издавање књига; клупске услуге
[забавне или образовне]; монтажа видеотрака; обука
[тренирање]; онлајн издавање електронских књига и
часописа; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење образовних
форума уживо; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање изложби за културне или
образовне потребе; подучавање; практична настава
[обука путем демонстрације]; пренос знања и
искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; производња
филмова, који нису рекламни филмови; пружање
услуга у области образовања; услуге спортских
кампова; физичко васпитање.
(210) Ж- 2022-156

(220) 02.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(210) Ж- 2022-170

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37063 26.01.2022. 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)

FORWARD BREEZE
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-171

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37061 26.01.2022. 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)
(531) 01.15.09; 24.01.15; 24.01.17; 24.09.05; 25.05.03;
25.07.20; 26.01.04; 26.03.23; 26.04.07; 26.04.10;
26.04.12; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна, бела, зелена, тиркизна, сребрна, сива,
плава.
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
ЗИС / RS / IPO

FORWARD BLOSSOM
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
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Ж
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-172

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37065 27.01.2022. 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)

L&M FORWARD SUMMER
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-173

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37052 26.01.2022. 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)

FORWARD TROPICAL
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
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(210) Ж- 2022-174

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 36607 26.10.2021. 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)

FORWARD SPLASH
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-175

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37068 27.01.2022. 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)

L&M FORWARD PASSION
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-176

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37056 26.01.2022. AD.
ЗИС / RS / IPO
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(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD GARDEN
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-177

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022

(300) 37059 26.01.2022. 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)

FORWARD FRESH
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(210) Ж- 2022-178

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern
Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

WHETSTONE
(511) 5 пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.
(210) Ж- 2022-181

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU
I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.01.05; 27.05.01
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
(210) Ж- 2022-182

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU
I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18,
11080, Земун-Београд, RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.11.08; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.21
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
(210) Ж- 2022-183

(220) 03.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS
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(210) Ж- 2022-189

(540)

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

ACHILLES

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 27.03.11;
27.05.17; 29.01.07
(591) окер.
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
30 готови напици за бази кафе; готови напици од
кафе; еспресо кафа; замене за кафу; замене за кафу
на бази цикорије; инстант кафа; капсуле с кафом,
пуне; капућино; кафа; кафа без кофеина; млевена
кафа; непржена кафа; пржена зрна кафе; чај; какао.
32 безалкохолна пића са укусом кафе.

(511) 32 пиво; безалкохолни напици, минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних
напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2022-195

(220) 07.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) CDS Canada 4 L.P., 8400 av. du Cirque, H1Z
4M6, Montreal Quebec , CA
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-187

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

FRUG
(511) 32 пиво; безалкохолни напици, минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних
напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2022-188

(220) 04.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

KALEM
(511) 32 пиво; безалкохолни напици, минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних
напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
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(531) 01.03.02; 01.03.16; 01.03.20; 26.01.12; 26.01.13;
26.01.24; 26.02.05
(511) 9
снимљени медији за меморисање и
репродуковање аудио и/или видео садржаја, са
музичким и/или сценским и драмским наступима, а
нарочито, аудио дискови, видео дискови, цд-ови,
мултинаменски дигитални дискови, интерактивни
цд-ови, дискете, фонографске плоче, винил плоче,
филмови са музичким, сценским и драмским
наступима; снимљени електронски и дигитални
медији са музичким и/или сценским и драмским
наступима; кутије за цд-ове и мултинаменске
дигиталне дискове; наочаре за сунце и футроле за
наочаре за сунце; диоптријске наочаре и футроле за
диоптријске
наочаре;
декоративни
магнети;
едукативни софтвер и софтвер за разоноду, а
нарочито, софтвер за интерактивне мултимедијалне
компјутерске
игре,
мултимедијални
софтвер
меморисан на цд-ром и други "реад-онлy" формати
са едукативним и / или забавним садржајима из
области музике, драмских уметности и варијетеа;,
чиповане магнетне картице за употребу у јавним
телефонским говорницама; снимљени звучни, и
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аудиовизуелни садржаји са музичким и/или
сценским и драмским наступима ; музички звучни
записи за преузимање; видео записи са драмским и
сценским наступима за преузимање; компјутерски
мишеви и подлоге за мишеве; футроле, торбице и
заштитне кутије за пејджере, телефоне, пда уређаје
(джепне комуникаторе), таблет рачунаре и мп3
плејере; украсна додатна опрема привесци и врпце за
мобилне телефоне; пуњачи батерија за мобилне
телепхоне; апликације за мобилне телефоне и таблет
рачунаре; усб хардвер; слушалице, слушалице које се
стављају у уши; видео, компјутерске и електронске
игрице и програми; дигиталне фотографије и
фотографије за преузимање; врпце.
16 папирна роба, а нарочито, часописи, брошуре,
сувенир програми, књиге и комеморативна издања о
циркусу, забави и уметности, постери, литографије,
календари, дневници, мемо-блокови, пресликачи,
декоративне тетоваже, папирне заставе, банери и
заставице, бојанке, дечији сетови за сликање и
бојење, стрипови, албуми (споменари), адресари,
обележивачи за књиге, отварачи за коверте, фото
албуми, роковници, повези за коричење, украсни
папир за поклоне; папирне и пластичне кесе за
паковање приликом куповине, за држање хране, за
држање поклона; кесе опште намене, рекламне кесе;
пластичне торбе за вишекратну употребу, пластичне
кесе за куповину за вишекратну употребу, пластичне
кесе за поклоне за вишекратну употребу; платнене
кесе за поклоне; канцеларијски материјал; урамљене
слике; хемијске оловке, графитне оловке, прибор за
радни сто, комплети за писањене; не чиповане
дебитне картице које нису магнетне за употребу у
јавним телефонским говорницама; штампане
публикације које се односе на музику; држачи за
књиге; пернице; притискивачи за папир; честитке;
разгледнице; картице за поруке; слике, фотографије,
уметничке слике; уметнички принтови; агенде;
бележнице; нотеси; блокови за писање; албуми са
сличицама; фасцикле; регистратори, папирне
фасцикле; фолдери за фотографије; слике; папирни
подметачи за чаше, папирне стоне простирке;
амбалажа од папира за храну и пиц?е; уметничка
дела од папир-машеа, орнаменти, фигурице, маске и
скулптуре; дечији "уради сам" уметнички и занатски
сетови; сетови за рукотворине од папира.
25 одећа, одевни предмети и додаци одећи, а
нарочито, горњи делови одеће, кошуље, дуксерице,
мајице, мајице од трикотаже, джемпери, джемпери
на копчање, пуловери; мајице без рукава, мајице
отворених леђа, панталоне, тренерке, шорцеви,
мајице на бретеле, једноделни комбинезони са
рукавима; женски и мушки доњ и веш; женско и
мушко рубље, а нарочито, гаћице, боксерице, женске
боксерице, танге, стринг танге, грудњаци, бодији,
стезници за торсо, трикои за цело тело
ЗИС / RS / IPO

Ж
(бодистокинг),
корсети,слипови
(доњи
веш),
подвезице, саронзи; одећа за спавање, а нарочито,
баде мантили, ноћне кошуље, пиджаме, спаваћице,
маске за спавање; кимоно; капути, јакне, прслуци;
хаљине, тунике, сукње, блузе, једноделни одевни
предмети, трикои, сукње од тила, купаћи костими и
купаће гаће; одећа за кишу, а нарочито кишне
кабанице, капуљаче за кишу,пончо за кишу, и капе за
кишу; кравате, аскот кравате, каишеви, шалови,
пашмина шалови, оковратници; обућа, а нарочито
ципеле, чизме, чарапе-грејачи за ноге; покривала за
главу, а нарочито, шешири, качкети, капе, рајфови,
траке за главу, чарапе за главу, штитници за уши и
мараме за главу; кецеље; костими за маскенбал.,
чарапе и платнена трикотажа; рукавице, рукавице са
једним прстом.
41
услуге забаве, а нарочито осмишљавање,
стварање, продукција и извођење сценских наступа;
осмишљавање, стварање, продукција, дистрибуција и
извођење аудио-визуелних дела и мултимедијалних
забавних садржаја; продукција мултимедијалних
сценских наступа; услуге казина; услуге лутрије;
уговарање, планирање, организовање, вођење и
уприличавање
приватних
забава;
уговарање,
планирање, организовање, вођење и упрличавање
посебних догађаја у сврхе друштвене забаве;
интерактивни, имерзивни и виртуелни "ријалти"
догађаји, експонати и искуства; кабареи; вечере са
забавним садржајем; музички фестивали; музички
концерти; "рејвови"; дискотеке; ноц?ни клубови;
салони за цигаре; караоке барови; клизалишта за
ролере; услуге сала за билијар.
(210) Ж- 2022-201

(220) 07.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH
(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10,
11000, Београд
(540)

CLUD
(511) 5 препарати за уништавање животињских
штеточина;
препарати за заштиту од мољаца;
антипаразитски препарати; биоциди; инсектициди;
репеленти за псе; дезинфекциона средства за
хигијенске сврхе; препарати за уништавање мишева;
фунгициди; репеленти за инсекте; препарати за
уништавање ларви; препарати за уништавање
пужева; отров за пацове; лепак за муве; препарати за
уништавање мува; папир за заштиту од мољаца.
(210) Ж- 2022-206

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Mars activewear, предузетник Зорица
Миликић, Рударске чете 49, 36000, Краљево, RS
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Ж
(740) Ирена Чучиловић, адвокат, Паунова 84/25,
11010, Београд
(540)
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чарапе; тренерке; тренерке за жене; тренерке за
мушкарце; тренерке за одрасле; хеланке; хеланке
[панталоне]; чарапе до глежњева; чарапе и плетена
трикотажа; чарапе које упијају зној; чарапе против
знојења; џемпери; џемпери за жене; џемпери за
мушкарце; џемпери за одрасле; шалови; шортсеви;
шортсеви за жене; шортсеви за мушкарце.
(210) Ж- 2022-209

(531) 26.03.07; 26.05.01; 26.13.25; 27.01.05; 27.05.01
(511) 18
велике торбе за спортску одећу;
вишенаменске торбе; вишенаменске торбе [ручне
торбе]; женске ручне торбе; мали ранчеви; мушке
ручне торбе; планинарски руксаци; пртљажне и
торбе за ношење; путне торбе; путне торбе за авион;
путне торбе за кратка путовања; путне торбе за
одећу; путне торбице [ручне торбе]; ранци; ранчеви
за камповање; ранчеви за планинарење; руксаци;
руксаци за планинарење; ручне торбице; ручни
пртљаг; савитљиве торбе за одећу; спортске торбе;
спортске торбе за теретану; спортски руксаци; торбе
за планинарење; торбе за путовање; торбе за
спортску одећу; школски ранчеви.
24 велики пешкири за купање; памучни пешкири;
памучни пешкири за лице; памучни пешкири за руке;
пешкири за децу; пешкири за купање.
25 атлетске хеланке; бициклистичка одећа; боди
[женско рубље]; виндјакне; горњи делови тренерке;
горњи делови тренерки; грејачи за врат; доњи веш за
упијање зноја; дресови [одећа]; дукс мајице; женске
чарапе; јакне без рукава; јакне за загрејавање; јакне
за планинарење; јакне за пешачење; јакне са дугим
рукавима; јакне са кратким рукавима; капе; кратке
чарапе; кратки шортсеви; лагане јакне; лагани
џемпери; мајице; мајице без рукава; мајице без
рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице за
загревање; мајице за тенис; мајице за трчање; мајице
[одећа]; мајице са дугим рукавима; мајице са
капуљачом; мале капе уз главу; мараме, шалови;
мушке
панталоне;
мушке
чарапе;
мушки
бициклистички шортсеви; одећа за гимнастику;
одећа за трчање; панталоне за одрасле; панталоне за
пешачење; панталоне за планинарење; панталоне за
загревање; памучни џемпери; памучни шалови;
панталоне за сваки дан; покривала за главу; прслуци
за тренинг; рукавице без прстију; рукавице као
делови одеће; рукавице [одећа]; слипови [доњи веш];
спољна одећа; спортске јакне; спортске капе;
спортске јакне с капуљачом [парке]; спортске
мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице и
хеланке зајогу; спортске мајице са капуљачом;
спортске мајице са кратким рукавима; спортске
панталоне; спортски горњи делови за жене са
грудњацима; спортски горњи и доњи делови одеће за
трчање; спортски грудњаци; спортски дресови;
спортски шортсеви; термо покривала за главу; терм о
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(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Svaki trenutak je poseban uz
CHiPSY
(511) 29 грицкалице, наиме чипс.
(210) Ж- 2022-210

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Nam Jongwoo, 1300 каплара бб,
18254, Ниш, RS
(540)

KorinSla
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; пене за чишћење коже; тонери и емулзије
за негу коже; есенције и серуми за негу коже; креме
за негу коже; маске за негу коже; етарска уља.
5
санитарни препарати за личну хигијену;
медицински шампони; сапуни; лосиони и средства за
чишћење зуба.
29 прехрамбени производи животињског порекла; поврће
и други хортикултурни производи који су припремљени
или конзервисани за употребу; кимчи; удон.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци, нудле; кондиторски производи,
колачи, крекери, бисквити; со, додаци јелима,
зачини, конзервисано зачинско биље; сосови и
зачини.
32 безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна
пића; напици на бази пиринча и соје; енергетска
пића; изотоници; напици за спортисте обогаћени
протеинима.
(210) Ж- 2022-211

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) RENAULT S.A.S., 92100 , BoulogneBillacourt, FR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
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(540)

(531) 26.11.01; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.12;
29.01.12
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) 9
компјутерске апликације (софтвер) за
изнајмљивање возила са или без возача, за путовања
у заједничким возилима и за паркирање,
складиштење возила и маас (мобилност као услуга);
интерфејси (рачунарски софтвер), сва претходно
наведена роба која се односи на услуге мобилности
(транспорт); компјутерски софтвер за даљинско
плац́ање путарине, изнајмљивање паркинг места и за
све услуге у вези са транспортом које се пружају са
мобилних телефона, дигиталних таблета и рачунара;
компјутерски програми и софтвер за прикупљање,
компилацију, обраду, пренос и дисеминацију
података из система глобалног позиционирања (гпс)
за фиксне, мобилне и преносиве уређаје; електронске
базе података са информацијама о саобрац́ају,
географским информацијама, информацијама на
картицама, информацијама о рутама јавног превоза,
информацијама о реду вожње јавног превоза;
навигациони софтвер за израчунавање и приказ руте;
софтвер за вештачку интелигенцију за возила;
софтвер за помоц́ при контроли возила; компјутерски
софтвер за помоц́ при управљању возним парком;
компјутерски софтвер за помоц́ при планирању и
координацији аутономних возила; компјутерски
софтвер за одређивање локације возила; батерије,
електричне; куц́ишта за електричне апарате;
кабловске прикључне кутије (електричне -);
материјали за електричне мреже [жице, каблови];
електрични каблови за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњачи батерија за
електрична копнена возила свих врста; станице за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
струјни утикачи, укључујуц́и ојачане, за употребу у
пуњењу електричних копнених возила свих врста;
припејд или допуњиве платне картице које
корисницима омогуц́авају приступ јавним станицама
за пуњење електричних копнених возила свих врста;
апликације за мобилне телефоне, укључујуц́и
таблете, које омогуц́авају проверу и прац́ење
потрошње електричне енергије у вези са пуњењем
електричних копнених возила, локацију станица за
пуњење електричних копнених возила, приступ
постпродајним услугама (одржавање, сервисирање и
поправка) које се односе на батерије и каблове за
пуњење електричних копнених возила; бројила
електричне енергије за употребу за електричну
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Ж
енергију која се користи за пуњење електричних
копнених возила.
12 возила; уређаји за кретање копном; возила која се
крећу на моторни погон; комби [возила]; мотоцикли;
мопеди; бицикли; електрични бицикли; опруге за
амортизацију за возила; мотори за копнена возила;
мењачи за копнена возила; шасије возила; каросерије
за возила; преносна вратила за копнена возила;
хидраулична кола за возила; претварачи обртног
момента за копнена возила; квачила за копнена
возила; осовине за возила; кочнице за возила; точкови
возила; фелне за точкове возила; навлаке за точкове
[за возила]; радкапне за точкове возила; пнеуматици;
волани; седишта возила; наслони за главу за седишта
возила; сигурносни уређаји за возила, укључујуц́и
сигурносне појасеве и ваздушне јастуке на
надувавање; ретровизори; брисачи ветробранског
стакла; торзионе шипке за возила; браници возила;
заштитне шипке; дефлектори; спојлери за проток
ваздуха за возила; ветробранска стакла; шибери
(кровни прозори) за возила; прозори за возила;
плинске капице за копнена возила; пак трегери
(кровни носачи пртљага) за возила; седишта за
бицикле; седишта за мотоцикле; сталци за бицикле;
ногаре за мотоцикле; шасије мотоцикла; шасије
бицикла; уређаји против крађе за возила; дронови.
35 пословно управљање возним парковима; помоц́
при пословном управљању и администрацији у
области мобилности и транспорта; прикупљање
комерцијалних информација; услуге поређења цена
производа и услуге у области мобилности и
транспорта; услуге продаје на мало и на велико
следец́их производа: електричних батерија, жичане
робе и станица за пуњење електричних копнених
возила; аутоматска наплата на основу даљинских
очитавања потрошње електричне енергије која се
односи на пуњење електричних копнених возила.
36
услуге финансирања и обезбеђивања
финансијских средстава; финансијске услуге; услуге
осигурања; финансирање лизинга; све напред
наведене услуге се односе на транспорт и мобилност.
38 обезбеђивање телекомуникације за платформе
које се односе на услуге мобилности; омогућавање
приступа платформама за мобилност и транспорт на
интернету;
телекомуникационе
услуге;
телекомуникационе услуге, наиме пренос говорних
података, слика, сигнала и порука у подручју
информација у вези с мобилношц́у, дијагностиком
моторних возила, подсетницима за одржавање,
статусом саобрац́аја и навођењем особљу хитне
помоћи и оператерима возила; електронски пренос
сигнала за глобални сателитски навигациони систем,
односно, пренос сигнала између глобалног система
позиционирања и мобилних телефона у вези са
слањем помоц́и на путу и услугама у вези са
аутомобилским путовањима.
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Ж
39
изнајмљивање, резервација и обезбеђивање
возила и прибора за возила, изнајмљивање паркинг
места и површина за возила, изнајмљивање паркинга
за возила, изнајмљивање гаража за возила,
краткотрајно изнајмљивање (дељење) путничких
возила (“цар схаринг”), такси превоз, услуге шофера,
услуге заједничког коришц́ења аутомобила, превоз
путника; помоц́ при квару возила; дељење возног
парка; информације о јавном превозу; прац́ење
возила, возила јавног превоза и путника путем
фиксних уређаја, мобилних уређаја, преносивих
уређаја
или
путем
глобалних
система
позиционирања (гпс); онлајн савети у вези са
распоредом транспортних линија и прац́ењем рута;
пружање онлајн информација у вези са путовањима и
јавним превозом; пружање саобрац́ајних и
географских информација које се односе на
путовања, локацију, навигацију, саобрац́ај и тачке од
интереса
путем
телекомуникационих
мрежа,
мобилних телефона, преносних уређаја и бежичних
навигационих
уређаја;
пружање
онлајн
интерактивних база података које нуде услуге, ред
вожње и линије јавног превоза, саобрац́ајне и
географске информације које се односе на путовања,
локацију, навигацију, саобрац́ај и тачке од интереса;
услуге помоц́и на путу, наиме, услуге вуче,
извлачења и испоруке кључева; пружање услуга
помоц́и на путу, односно услуга гласовног навођења
и помоц́и при локацији путем компоненти
интегрисаних у моторно возило, наиме, предајника,
пријемника, микропроцесора, софтвера, мобилних
телефона и електричне архитектуре која је у
интеракцији са сателитском технологијом глобалног
система положаја и центром за корисничку подршку;
навигацијске услуге, односно гласовно навођење,
навигација и помоц́ при локацији, путем
интегрисаног комуникационог система у возилу;
провођење и транспорт електричне енергије;
дистрибуција енергије; дистрибуција електричне
енергије; дистрибуција енергије за пуњење
електричних
копнених
возила;
испорука
електронских каблова за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњача за електрична
копнена возила свих врста, струјних утикача,
укључујуц́и и ојачане, за употребу у пуњењу
електричних
копнених
возила
свих
врста;
изнајмљивање електричних каблова за пуњење
електричних копнених возила свих врста, 3/4 пуњачи
за електрична копнена возила свих врста, станица за
пуњење електричних копнених возила свих врста,
електричних утичница, укључујуц́и и ојачане, за
пуњење електричних копнених возила од све врсте;
услуге померања [шлеп и транспорт], укључујуц́и и
за хитне случајеве, електричних копнених возила
свих врста.
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(210) Ж- 2022-212

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) RENAULT S.A.S., 92100 , BoulogneBillacourt, FR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.05; 26.11.06; 26.11.09; 29.01.12
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) 9
компјутерске апликације (софтвер) за
изнајмљивање возила са или без возача, за путовања
у заједничким возилима и за паркирање,
складиштење возила и маас (мобилност као услуга);
интерфејси (рачунарски софтвер), сва претходно
наведена роба која се односи на услуге мобилности
(транспорт); компјутерски софтвер за даљинско
плац́ање путарине, изнајмљивање паркинг места и за
све услуге у вези са транспортом које се пружају са
мобилних телефона, дигиталних таблета и рачунара;
компјутерски програми и софтвер за прикупљање,
компилацију, обраду, пренос и дисеминацију
података из система глобалног позиционирања (гпс)
за фиксне, мобилне и преносиве уређаје; електронске
базе података са информацијама о саобрац́ају,
географским информацијама, информацијама на
картицама, информацијама о рутама јавног превоза,
информацијама о реду вожње јавног превоза;
навигациони софтвер за израчунавање и приказ руте;
софтвер за вештачку интелигенцију за возила;
софтвер за помоц́ при контроли возила; компјутерски
софтвер за помоц́ при управљању возним парком;
компјутерски софтвер за помоц́ при планирању и
координацији аутономних возила; компјутерски
софтвер за одређивање локације возила; батерије,
електричне; куц́ишта за електричне апарате;
кабловске прикључне кутије (електричне -);
материјали за електричне мреже [жице, каблови];
електрични каблови за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњачи батерија за
електрична копнена возила свих врста; станице за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
струјни утикачи, укључујуц́и ојачане, за употребу у
пуњењу електричних копнених возила свих врста;
припејд или допуњиве платне картице које
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корисницима омогуц́авају приступ јавним станицама
за пуњење електричних копнених возила свих врста;
апликације за мобилне телефоне, укључујуц́и
таблете, које омогуц́авају проверу и прац́ење
потрошње електричне енергије у вези са пуњењем
електричних копнених возила, локацију станица за
пуњење електричних копнених возила, приступ
постпродајним услугама (одржавање, сервисирање и
поправка) које се односе на батерије и каблове за
пуњење електричних копнених возила; бројила
електричне енергије за употребу за електричну
енергију која се користи за пуњење електричних
копнених возила.
12 возила; уређаји за кретање копном; возила која се
крећу на моторни погон; комби [возила]; мотоцикли;
мопеди; бицикли; електрични бицикли; опруге за
амортизацију за возила; мотори за копнена возила;
мењачи за копнена возила; шасије возила; каросерије за
возила; преносна вратила за копнена возила;
хидраулична кола за возила; претварачи обртног
момента за копнена возила; квачила за копнена возила;
осовине за возила; кочнице за возила; точкови возила;
фелне за точкове возила; навлаке за точкове [за возила];
радкапне за точкове возила; пнеуматици; волани;
седишта возила; наслони за главу за седишта возила;
сигурносни уређаји за возила, укључујуц́и сигурносне
појасеве и ваздушне јастуке на надувавање; ретровизори;
брисачи ветробранског стакла; торзионе шипке за
возила; браници возила; заштитне шипке; дефлектори;
спојлери за проток ваздуха за возила; ветробранска
стакла; шибери (кровни прозори) за возила; прозори за
возила; плинске капице за копнена возила; пак трегери
(кровни носачи пртљага) за возила; седишта за бицикле;
седишта за мотоцикле; сталци за бицикле; ногаре за
мотоцикле; шасије мотоцикла; шасије бицикла; уређаји
против крађе за возила; дронови.
35 пословно управљање возним парковима; помоц́
при пословном управљању и администрацији у
области мобилности и транспорта; прикупљање
комерцијалних информација; услуге поређења цена
производа и услуге у области мобилности и
транспорта; услуге продаје на мало и на велико
следец́их производа: електричних батерија, жичане
робе и станица за пуњење електричних копнених
возила; аутоматска наплата на основу даљинских
очитавања потрошње електричне енергије која се
односи на пуњење електричних копнених возила.
36
услуге финансирања и обезбеђивања
финансијских средстава; финансијске услуге; услуге
осигурања; финансирање лизинга; све напред
наведене услуге се односе на транспорт и мобилност.
38 обезбеђивање телекомуникације за платформе
које се односе на услуге мобилности; омогућавање
приступа платформама за мобилност и транспорт на
интернету;
телекомуникационе
услуге;
телекомуникационе услуге, наиме пренос говорних
ЗИС / RS / IPO

Ж
података, слика, сигнала и порука у подручју
информација у вези с мобилношц́у, дијагностиком
моторних возила, подсетницима за одржавање,
статусом саобрац́аја и навођењем особљу хитне
помоћи и оператерима возила; електронски пренос
сигнала за глобални сателитски навигациони систем,
односно, пренос сигнала између глобалног система
позиционирања и мобилних телефона у вези са
слањем помоц́и на путу и услугама у вези са
аутомобилским путовањима.
39
изнајмљивање, резервација и обезбеђивање
возила и прибора за возила, изнајмљивање паркинг
места и површина за возила, изнајмљивање паркинга
за возила, изнајмљивање гаража за возила,
краткотрајно изнајмљивање (дељење) путничких
возила (“цар схаринг”), такси превоз, услуге шофера,
услуге заједничког коришц́ења аутомобила, превоз
путника; помоц́ при квару возила; дељење возног
парка; информације о јавном превозу; прац́ење
возила, возила јавног превоза и путника путем
фиксних уређаја, мобилних уређаја, преносивих
уређаја
или
путем
глобалних
система
позиционирања (гпс); онлајн савети у вези са
распоредом транспортних линија и прац́ењем рута;
пружање онлајн информација у вези са путовањима и
јавним превозом; пружање саобрац́ајних и
географских информација које се односе на
путовања, локацију, навигацију, саобрац́ај и тачке од
интереса
путем
телекомуникационих
мрежа,
мобилних телефона, преносних уређаја и бежичних
навигационих
уређаја;
пружање
онлајн
интерактивних база података које нуде услуге, ред
вожње и линије јавног превоза, саобрац́ајне и
географске информације које се односе на путовања,
локацију, навигацију, саобрац́ај и тачке од интереса;
услуге помоц́и на путу, наиме, услуге вуче,
извлачења и испоруке кључева; пружање услуга
помоц́и на путу, односно услуга гласовног навођења
и помоц́и при локацији путем компоненти
интегрисаних у моторно возило, наиме, предајника,
пријемника, микропроцесора, софтвера, мобилних
телефона и електричне архитектуре која је у
интеракцији са сателитском технологијом глобалног
система положаја и центром за корисничку подршку;
навигацијске услуге, односно гласовно навођење,
навигација и помоц́ при локацији, путем
интегрисаног комуникационог система у возилу;
провођење и транспорт електричне енергије;
дистрибуција енергије; дистрибуција електричне
енергије; дистрибуција енергије за пуњење
електричних
копнених
возила;
испорука
електронских каблова за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњача за електрична
копнена возила свих врста, струјних утикача,
укључујуц́и и ојачане, за употребу у пуњењу
електричних
копнених
возила
свих
врста;
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Ж
изнајмљивање електричних каблова за пуњење
електричних копнених возила свих врста, 3/4 пуњачи
за електрична копнена возила свих врста, станица за
пуњење електричних копнених возила свих врста,
електричних утичница, укључујуц́и и ојачане, за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
услуге померања [шлеп и транспорт], укључујуц́и и
за хитне случајеве, електричних копнених возила
свих врста.
(210) Ж- 2022-213

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Hyatt International Corporation, 150 North
Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

(531) 24.17.24; 26.03.01; 26.03.05; 27.05.01; 27.05.04
(511) 43 услуге хотела; услуге одмаралишта; услуге
мотела; услуге привременог смештаја; услуге
становања и уређење привременог смештаја и то
услужних станова, станова и кондоминијума; услуге
резервација хотелских соба и привременог смештаја;
услуге резервације код пружања привременог
смештаја за путнике и туристе; услуге резервације
хотелских соба и привременог смештаја за путнике и
туристе путем веб странице; услуге пружања
информација о туристичком смештају; услуге
пружања информација у области хотела и
привременог смештаја за путнике и туристе,
укључујући и путем веб странице; специјализоване
хотелске услуге које се пружају као део програма за
сталне госте хотела; хотелске услуге које садрже
подстицајне програме који пружају посебне услуге за
госте, погодности и награде честим гостима хотела;
услуге ресторана, барова и коктел барова; услуге
снек барова; услуге кетеринга за обезбеђивање хране
и пића; услуге пружање информација о ресторанима,
кетерингу и баровима, укључујући и путем веб
странице; обезбеђивање капацитета за одржавање
прослава и друштвених догађаја за специјалне
прилике; обезбеђивање капацитета за конференције,
изложбе и састанке; пружање информација о
обезбеђивању капацитета за одржавање прослава и
друштвених догађаја за специјалне прилике и о
обезбеђивању капацитета за конференције, изложбе
и састанке, укључујући и путем веб странице;
изнајмљивање столица, столова, столњака и
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стакларије за конференције, изложбе, састанке,
друштвене догађаје и прославе; изнајмљивање сала
за састанке.
(210) Ж- 2022-216

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Кадрија Рушитовић, Милице Јанковић 7,
11060, Београд-Карабурма, RS
(740) Јована Милић, адвокат, Војводе Степе 263/61,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
26 чипка; узице и вез; позамантеријске траке; врпце;
дугмад; копче; петље.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2022-217

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.11; 05.01.16; 06.19.11; 15.07.01;
29.01.14
(591) зелена, плава, бела, браон.
(511) 16 штампане ствари; фотографије; материјали
за обуку и наставу.
41 образовне услуге; припремање обуке.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(210) Ж- 2022-218

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-226

(540)

(220) 09.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) I WIN MY WAY FACTORY DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Таковска 45А, 11060, Београд-Палилула, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.03.02; 05.03.14; 06.07.05; 29.01.13
(591) зелена, плава, бела.
(511) 16 штампане ствари; фотографије; материјали
за обуку и наставу.
41 образовне услуге; припремање обуке.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(210) Ж- 2022-219

(220) 08.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.11; 17.05.19; 29.01.15
(591) плава, бела, зелена, црвена, окер, сива.
(511) 16 штампане ствари; фотографије; материјали
за обуку и наставу.
41 образовне услуге; припремање обуке.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(210) Ж- 2022-225

(220) 09.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

MAZENID
(511) 5 фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO

Ж

(531) 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01
(591) црна, сива.
(511) 25 одећа; бициклистичка одећа; блузе, кошуље;
визири, штитници од сунца као покривала за главу;
гаће; готова, конфекцијска одећа; грејачи за врат;
грејачи ногу; гумирана одећа за скијање на води; доњи
веш за упијање зноја; дресови [одећа]; женске
поткошуље; женске чарапе; заштитне мајице за водене
спортове; јакне [одећа]; кабанице [одећа]; капе; капе за
купање; капе за туширање; комплети [одећа];
конфекцијска поста ва [делови одеће]; купаће гаће;
кратке чарапе; одећа за купање; одећа за гимнастику;
одећа која садржи супстанце за мршављење; рукавице
за скијање; спољна одећа; спортске мајице, дресови;
спортске трегер мајице; спортске ципеле; траке за главу
[одећа]; униформе; униформе за карате; униформе за
џудо; фудбалске ципеле, копачке; чарапе које упијају
зној; кимона; мајице; мале капе уз главу; мараме за
главу; мараме, шалови; мушке боксерице; обућа; обућа
за плажу; одећа од имитације коже; одећа од коже;
одећа од латекса; оковратници који се скидају;
панталоне; папирна одећа; папирни шешири [одећа];
папуче; папуче за купатило; пиџаме; плете на одећа
[одећа]; појасеви и стезници; покривала за главу;
прслуци; пуњене јакне [одећа]; собни огртачи; сокне
које упијају зној; улошци против знојења испод пазуха;
хаљине на трегере; хаљине; хеланке [панталоне];
чарапе и плетена трикотажа.
28 анти-стрес играчке; бејзбол рукавице; боксерске
рукавице; боксерски џакови; даске за пливање; даске
за скијање; даске за сурфовање; даске за једрење;
даске за веслање; дискови за спорт; етикете за торбе
за голф; заштитни суспензори за спорт; торбе за
крикет; торбе за голф, са или без точкова; тениске
мреже; тегови за вежбање; тегови; справе за физичко
вежбање;
справе
за
пењање
[опрема
за
планинарење]; справе за вежбање [развлачење];
спортске мреже; собни бицикли за вежбање; смола за
атлетичаре; столови за стони тен ис; стони фудбал;
штапови за голф; штапови за игре; штапови за
скијање; штапови за скије за скије са точкићима;
85

Ж
штитници за зглобове [спортска опрема]; штитници
за колена [спортска опрема]; штитници за
потколенице [спортска опрема]; апаратура за
избацивање тениских лоптица; апарати и машине за
куглање; билијарски столови; праћке [спортска
опрема]; појасеви за дизаче тегова [спортска
опрема]; појасеви за вежбање за сужење струка;
санке [спортска опрема]; сензори за загрижај
[риболовачки прибор]; скејтборд; скијашки везови;
скије; скије за воду; скије за сурфовање; скије са
точкићима; стартни блокови за спортове; стаклене
кугле са снегом.
41 вођење часова фитнеса; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; услуге клубова здравља [здравствено
и фитнес вежбање]; академије [образовне]; електронско
издаваштво; издавање спортске опреме, осим возила;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
тренажних симулатора; испити из области образовања;
клупске услуге [забавне или образовне]; мерење
времена на спортским догађајима; настава, обука;
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 спортских
такмичења;
подучавање;
подучавање
аикида;
подучавање џудоа; практична настава [обука путем
демонстрације]; пренос знања и искуства [обучавање];
услуге процене телесне издржљивости за потребе
тренирања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; учење на даљину; физичко
васпитање.
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(591) тамно плава, светло плава, црвена, тамно
наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе,
љубичаста, бела.
(511) 3
немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке креме; лосиони за косу.
5 фармацеутски препарати; колаген за медицинску
употребу; сирупи за фармацеутску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; витамински препарати;
дијететски суплементи за људе; минерални додаци
исхрани; витамински препарати и дијететски
суплементи који се састоје од витамина; додаци
исхрани; медицински препарати за раст косе;
фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за
фармацеутску употребу.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; пружање комерцијалних
информација и савета потрошачима у избору
производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(210) Ж- 2022-238

(220) 10.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) DENIS BOJANIĆ PR AGENCIJA ZA
PROGRAMIRANJE BITFOREACH BEOGRAD,
Борска 13б, 11090, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-234

(220) 10.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

(531) 01.13.01; 01.13.10; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.12; 29.01.15
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(531) 02.01.11; 26.01.14; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.13;
29.01.15
(591) зелена, црвена, бела, црна, беж.
(511) 9
рачунарски софтвер за обрађивање
информација; апликације које се могу преузети;
апликације за мобилне уређаје који се могу преузети;
апликације за паметне телефоне које се могу
преузети; компјутерски софтвер; компјутерски
хардвер; базе података; софтвер за управљање
подацима,
датотекама
и
базама
података.
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42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; пружање информација у области рецепата
и кувања путем рачунарске базе података;
рачунарске услуге, наиме пружање онлајн
информација у области кувања, припреме хране,
вина и других прехрамбених производа; израда и
одржавање веб сајта.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-240

(220) 11.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) OPPOSITE FASHION D.O.O. BEOGRAD,
Батајнички друм бр. 23, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

Ж
(531) 01.15.07; 02.09.01; 08.01.19; 08.01.23; 19.03.05;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.15
(591) плава Pantone 2096C, плава Pantone 274C,
црвена, сива, бела, браон, смеђа.
(511) 30 чоколадни производи; посластице.
(210) Ж- 2022-244

(220) 11.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

OOPS!
(511) 6
бравице од метала за торбе.
17 торбе (коверте, кесе) од гуме, за паковање.
18 торбе; торбе за плажу; ручне торбице; путне
торбе; торбе (коверте, кесе) од коже за паковање;
путне торбе за одећу.
25 обућа; обућа за плажу; сандале; одећа; шешири;
метални делови за обућу; одела; готова,
конфекцијска одећа; шалови, мараме; мараме,
шалови; ешарпе као одећа; одећа за плажу; пуњене
јакне (одећа); јакне (одећа).
(210) Ж- 2022-243

(220) 11.02.2022.
(442) 31.03.2022
(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.07; 27.01.09; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, сива, црна, бела.
(511) 30 чоколадни производи; посластице.
(210) Ж- 2022-540

(220) 24.03.2022.
(442) 31.03.2022
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080,
Београд (Земун), RS
(540)

AMBROSEPT
(511) 5 фармацеутски препарати.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.02.2022. - 15.03.2022. године

Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/518 промењена је у Subway IP LLC, 325 Sub
Way, Milford CT 06461, US;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1667 промењена је у Vincula Biotech Group
d.o.o., Омладинских бригада 90v, 7.спрат, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1691 промењена је у ALEXANDAR
TRGOVINA NA VELIKO I MALO DOO NOVI SAD,
Цара Душана 69, 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1808 промењена је у Vincula Biotech Group
d.o.o.,, Омладинских бригада 90v, 7.спрат, 11070
Нови Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1870 промењена је у TRIPLE JUMP DOO
BEOGRAD, Milutina Milankovića 7g, 11070 Beograd,,
RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1959 промењена је у MEDIGROUP SEE
DOO, ул. Милутина Миланковића 3V, Нови БеоградБеоград, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/2254 промењена је у NATURA ECO doo, Пере
Тодоровића 18/18, 11030 Београд-Чукарица, RS;

Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2021/2242 извршен је
пренос на Ивана Маджаревић, Алексиначких рудара
26, Београд, RS;
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 82017
(210) Ж- 2021-1207

(181) 09.07.2031.
(220) 09.07.2021.
(151) 17.02.2022.
(732) Guangzhou Canni Nail Art Co., Ltd, Junhua
Zgrada, Tieshan Put,Sandong Avenija, Huashan Grad,
Huadu okrug, Guangzhou, CN
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) Кл. 3: козметика; гел за нокте; лакови за нокте;
предмети за козметичку негу ноктију; козметика за
животиње; восак за косу; кармини; козметичке
маске; регенератори за косу; препарати за чишћење;
препарати за полирање; препарати за стругање;
папири; пасте за зубе; вештачки нокти; нокти
(производи за негу ноктију.
(111) 82018
(210) Ж- 2021-226

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 18.02.2022.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(111) 82019
(210) Ж- 2021-227

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 18.02.2022.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.15
(591) црна (RGB:0,0,0), бела(RGB:255,255,255), розе
(RGB:255,154,145),
ружичаста(RGB:255,66,255),
плава(RGB:48,29,255), светло плава(RGB:0,253,251),
зелена (RGB:0,255,0), жута (RGB:255,233,10).
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(111) 82020
(210) Ж- 2021-1490

(531) 26.04.01; 26.04.22; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.15
(591) црна (RGB:0,0,0), бела(RGB:255,255,255), розе
(RGB:255,154,145),
ружичаста(RGB:255,66,255),
плава(RGB:48,29,255), светло плава(RGB:0,253,251),
зелена (RGB:0,255,0), жута (RGB:255,233,10).
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
ЗИС / RS / IPO

(181) 27.08.2031.
(220) 27.08.2021.
(151) 18.02.2022.
(732) LOVERAMICS LIMITED, 7th Floor, Fortis
Tower, 77 Gloucester Road, Wan Chai, HK
(740) Митић Д. Милош, Владимира Поповића 8а,
11000, Београд
(540)

LOVERAMICS
(511) Кл. 21: кућни или кухињски прибор и посуде;
посуде за храну, посуђе за кување, шерпе, тигањи;
необрађено или полуобрађено стакло (осим стакла
које се користи у згради); наочаре, порцелан и
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земљано посуђе које није укључено у друге
категорије; посуђе за столове, осим ножева,
виљушака и кашика; сервиси за чај [посуђе за
столове]; сунђери; четкице; шоље; посуде са
топлотном
изолацијом; прибор
за
кување,
неелектрични; филтери за кафу, неелектрични;
млинови за кафу, за ручно коришћење; чајници;
инфузери чаја; цедиљке за чај; и тацне за кућну
употребу.
(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 18.02.2022.
(732) M&G Natural Beauty Cosmetics DOO Beograd
Zvezdara, Булевар краља Александра 310,
11000, Београд, RS
(740) Стеван Ђурић, Ресавска 16, 11000, Београд
(540)
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(111) 82022
(210) Ж- 2020-2321

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 18.02.2022.
(732) Društvo za proizvodstvo, trgovija I uslugi na
golemo I malo MULTIPROM DOOEL export-import
Skopje, Istočna Industiska zona, Industriska 2, Skopje, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Милентијева
46, Београд
(540)

(111) 82021
(210) Ж- 2021-1591

(531) 01.15.14; 08.01.10; 08.03.01; 27.05.03; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, црвена, плава, бела.
(511) Кл. 30:
бисквити; суви колачићи.
Кл. 35: продаја на велико и продаја на мало
бисквитима.
(111) 82023
(210) Ж- 2021-1437

(531) 05.03.13; 05.03.20; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, бела
(511) Кл. 3:
козметика; козметичке креме:
козметичке маске; бадемово млеко за козметичку
yпотребу; базе за цветне парфеме: балзами за косу;
биљни екстракти за козметичке намене; вештачке
трепавице: вештачки нокти; восак за депилацију; гел
јастучићи за очи за козметичке намене; гелови за
избељивање зуба; екстракти цвећа (парфеми);
козметика за обрве; козметички препарати за
кyпање; козметички препарати за трепавице; лакови
за косу: маскаре; парфеми; препарати за коврџање
косе; препарати за негу ноктију; препарати за
купање, не за медицинске сврхе; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати за сунчање;
препарати за сунчање [козметички]; препарати за
шминкање; препарати од алое вере за козметичке
намене; производи за исправљање косе; пудер за
шминкање; ружеви за усне; сапун; тоалетне воде;
тоалетни производи (средства за личну хигијену);
уља за козметичку употребу; уља за парфеме и
мирисе; шминка; бадемов сапун; лосиони за косу;
препарати за уклањање шминке; сјајеви за усне;
средства за чишћење зуба (пасте, гелови, течности);
шампони.
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(181) 19.08.2031.
(220) 19.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II,
10000, Zagreb, HR
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива, црвена
(511) Кл. 16: периодичне публикације; позивнице;
штампани програми; папирне коверте за паковање;
блокови за белешке; визит карте; оловке.
Кл. 35: услуге запошљавања особља адвокатских
канцеларија и услуге препоручивања адвоката;
услуге удружења, наиме, промовисање интереса
адвоката.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 41: спонзорисање и одржавање едукативних
састанака и семинара за адвокате, судије и
припаднике јавности о правним питањима.
Кл. 45: правне услуге; услуге адвокатских комора;
услуге удружења (пружање правног заступања или
правних савета члановима удружења); прикупљање
правних информација; информативне услуге у вези
са правним питањима; саветодавне услуге у вези са
правом; пружање информација у области права.
(111) 82024
(210) Ж- 2021-1461

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Finasset S.A., 2, rue Albert 1er, L-1117
Luxembourg, LU
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

Bactrim-Eumedica
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за употребу
против инфекција, који се састоје од сулфатне
супстанце или њених деривата или који
представљају сулфатну супстанцу или њене
деривате.
(111) 82025
(210) Ж- 2021-1451

(181) 23.08.2031.
(220) 23.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Shiseido Americas Corporation , 10th Floor, 301
Route 17 North , Rutherford NJ 07070, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DRUNK ELEPHANT KAMILI
(511) Кл. 3: кремасти сапун за тело; немедицински
препарати за негу коже; средства за чишћење коже.
(111) 82026
(210) Ж- 2021-1428

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Embria Health Sciences, L.L.C., 2105 SE
Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

EPICOR
(511) Кл. 5: дијететски додаци, додаци исхрани и
нутритивни додаци.
(111) 82027
(210) Ж- 2021-1130

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 21.02.2022.

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

RIVIAN
(511) Кл. 7: машине, машински алати, алати на
погон; мотори и погонске машине, осим за копнена
возила; машинске спојнице и трансмисиони
елементи, осим за копнена возила; пољопривредна
опрема, осим алата којима се управља ручно;
инкубатори
за
јаја;
продајни
аутомати.
Кл. 11: електрична кувала за воду; преносиви
шпорети; судопере; лампе за шаторе; индукционе
плоче за кување; распршивачи за славине.
Кл. 35: услуге управљања горивом за возне паркове;
услуге управљања возним парком у виду праћења
возила возног парка у комерцијалне сврхе.
Кл. 37: услуге станица за пуњење електричних
возила; услуге управљања возним парком у виду
одржавања возних паркова; услуге помоћи на путу,
наиме, одговарање на позиве за помоћ на путу,
замена пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; дизајн, развој и производња
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила; сервис и поправка специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања; лизинг
моторних возила; услуге дељења аутомобила; услуге
дељења вожње; превоз и складиштење возила;
изнајмљивање возила; услуге вожње возилима; вуча
возила; услуге изнајмљивања возила; резервисање
најма аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме
услуге вуче, повлачења витлом и услуге доставе
кључева; планирање руте путања.
Кл. 40: обрада материјала; рециклирање смећа и
отпадака; пречишћавање ваздуха и обрада воде;
услуге штампања; конзервирање хране и пића.
Кл. 41:
образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке возила; припрема и
извођење вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима и
пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн који се односе на њих; услуге индустријске
анализе,
индустријског
истраживања
и
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индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
утврђивање аутентичности; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: правне услуге; сигурносне услуге за физичку
заштиту материјалних добара и особа; индивидуалне
и друштвене услуге које пружају други, како би
задовољили потребе појединаца; услуга праћења
возног парка из безбедносних разлога; услуге
проналажења украдених возила; услуге помоћи на
путу, наиме отварање брава.
(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Јована Накарада, Јеврејска 16,
21000 Нови Сад, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)
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(111) 82029
(210) Ж- 2021-1469

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE
LIMITED, SHAKTIMAN, Survey No 108/1, Plot No
B, National Highway 27, Near Bharudi Toll Plaza,
Bhunava (Village), Taluka - Gondal, Rajkot-360 311,
Gujarat, IN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 82028
(210) Ж- 2021-1444

(531) 02.09.14; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17
(511) Кл. 7: тракторске фрезе, њихови делови и
опрема; пољопривредне справе, осим оних којима се
ручно управља; резервни делови и сечива (делови
машина).
(111) 82030
(210) Ж- 2021-844

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2,
NL-1183 AT Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
(531) 09.09.13; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(554) тродимензионални
(591) црна, розе, жута, светло плава, зелена, црвена,
наранджаста, тамно плава, пинк, бела, бордо
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; обућа
за бебе; обућа за новорођенчад; плетене ципелице за
бебе; врхови за обућу; ђонови за обућу; обућа за
децу; улошци за обућу; горњи делови обуће; кожни
обруби за обућу; метални делови за обућу; хеклане
патофнице за бебе.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
услуге велепродаје обуће; услуге малопродаје везане
за обућу; услуге онлајн малопродаје обуће; услуге
онлајн велепродаје обуће; онлајн маркетинг.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
услуге
дизајнирања обуће; дизајнирање одеће, обуће и
покривала за главу.
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(531) 03.07.03; 03.07.24; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.24
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 30: кафа, напици од кафе.
(111) 82031
(210) Ж- 2021-1447

(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) EmergoPharm spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Sp. K., Jozefa Piłsudskiego 11, 05510 , Konstancin-Jeziorna , PL

ЗИС / RS / IPO
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

AURIDOL
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за болести уха.
(111) 82032
(210) Ж- 2020-1766

(181) 14.10.2030.
(220) 14.10.2020.
(151) 21.02.2022.
(732) Дејан Крупниковић, ПР and ТРГОВИНА
ПРЕСТ ДОО НИШ , Карађорђева 14/2, , 32000,
Чачак, RS i Топлички партизански одред бб,
18000 Ниш, RS
(540)

(531) 01.15.11; 02.03.01; 02.03.18; 05.07.01; 11.03.04;
24.03.07; 24.03.16; 24.09.09; 25.05.02; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.13
(591) бела, љубичаста, златна.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 82033
(210) Ж- 2020-1765

(181) 14.10.2030.
(220) 14.10.2020.
(151) 21.02.2022.
(732) ТРГОВИНА ПРЕСТ ДОО НИШ and Дејан
Крупниковић, ПР , Топлички партизански одред
бб, 18000 Ниш, RS i Карађорђева 14/2 , Чачак 32000 , RS
(540)

Ж
(591) бела, црвена, златна.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 82034
(210) Ж- 2021-1501

(181) 01.09.2031.
(220) 01.09.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Немања Павловић, Светозара Шемића 60,
26101, Панчево, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.04
(591) плава
(511) Кл. 35:
услуге саветовања у вези са
маркетингом; саветовање и консултације у вези са
пореским пријавама; ревизија пословања; пословно
саветовање, управљање, планирање и надзор;
управљање пословима франшиза; пословни савети и
консултантске услуге у вези са франшизама; савети и
консултантске услуге у вези са пословним
управљањем привредним субјектима из области
прометовања медицинском опремом и медицинским
услугама.
Кл. 36:
финансијско саветовање у вези са
опорезивањем; услуге осигурања; посредовање и
консултације у осигурању; услуге финансијске
процене
капитала,
имовине
и
некретнина;
саветовање из области банкарства и банкарских
услуга; саветовање о финансијским питањима,
наиме, припрема и праћење буџета, припрема и
анализа финансијских извештаја.
Кл. 42:
развој, инсталирање и одржавање
рачунарског софтвера за управљање финансијама.
Кл. 43: консултантске услуге у области кетеринга
хране и пића и пружања привременог смештаја.
Кл. 45:
услуге правног саветовања; услуге
посредовања у правним поступцима; услуге
посредовања у купопродаји привредних субјеката;
услуге
посредовања
у
области
франшиза;
консултације о интелектуалној својини.
(111) 82035
(210) Ж- 2021-1491

(531) 01.15.11; 02.03.01; 02.03.18; 05.07.01; 11.03.04;
24.03.07; 24.03.16; 24.09.09; 25.05.02; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.13
ЗИС / RS / IPO

(181) 30.08.2031.
(220) 30.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South
, Seattle, Washington 98134, US
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

STARBUCKS ODYSSEY BLEND
(511) Кл. 30: кафа од млевеног и целог зрна; пића на
бази кафе; мешавина пића на бази кафе.
(111) 82036
(210) Ж- 2021-1497

(181) 31.08.2031.
(220) 31.08.2021.
(151) 21.02.2022.
(732) PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
KENTDRUK - ZBIEGNIEW SROCZYNSKI,
UL.KONOPNICKIEJ 6, , 32-650 KETY, PL
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

GOLDEN TUBE
(511) Кл. 34: папир за цигарете; блокови папира за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за дуван и
цигарете; папир за
уснице за цигарете;
хидроскопски папир ѕа дуван; упијајући папир за
дуванске луле; кутије за дуван, и хумидори, кутије за
чување цигара и цигарета; кутије за цигаре; кутије за
цигарете, табакере; пепељаре за пушаче; замена за
дуван, која није за употребу у медицини; замена за
дуван; дуван и дувански производи (укључујући
замену за дуван); усници за цигарете и цигаре.
(111) 82037
(210) Ж- 2020-1459

(181) 01.09.2030.
(220) 01.09.2020.
(151) 22.02.2022.
(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London
W1B 5AN, UK
(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd
(540)

GURU
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 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 за
снимање, пренос и
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,
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рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење
ватре; апарати за пренос звука или слике; таблет
рачунари; компјутерски хардвер; рачунарски
апликациони софтвер; рачунарски софтвер који се
може преузети са интернета; рачунарски софтвер,
снимљени; апликацијски софтвер за мобилне уређаје,
апликације за мултимедијалне уређаје које се могу
преузимати; рачунарске игрице; софтвер за
рачунарске игрице; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; лични дигитални
асистенти [ПДА]; џепни лични рачунари; селфи
штапови [ручни моноподи]; паметно прстење;
носива технологија, наиме носиви комуникацијски
апарати, паметни телефони, ручни сатови, монитори,
дисплеји, рачунарски хардвер, уређаји за мерење
активности, аудио опрема, видео дисплеј монитори,
дигитални електронски уређаји који омогућавају
приступ Интернету; лаптоп рачунари; драјверски
софтвер
за
телекомуникационе
мреже
и
телекомуникационе апарате; заштитна одећа;
заштитне кациге; слушалице; телевизори; уређаји за
глобално позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за
сателитско навођење; сензори који нису роба која се
односи на течност или гасове; електронски уређаји,
сензори и портали (гејтвеји) за интернет
интелигентних уређаја [ИОТ]; рачунарски хардвер и
софтвер за употребу у и у вези са уређајима за
интернет интелигентних уређаја [ИОТ], а да није
роба која се односи на течност или гасове;
рачунарски софтвер који је снимљен на оптичке
компакт дискове [ЦД-ром]; СД меморијске картице;
паметни мерачи; камере; сочива за фотографске
апарате; софтвер за телекомуникацију; сигурносни
надзорни уређаји; рачунарски софтвер у сигурносне
сврхе; рачунарски софтвер за употребу у
осигуравајућим кућама; СИМ картице; интерактивни
терминали са екранима осетљивим на додир; антене;
аларми; електрични каблови; апарати и инструменти
за хемију; оперативни рачунарски програми,
снимљени; компјутерске периферне јединице;
уређаји за обраду података; дијагностички апарати,
не за медицинску употребу; апарати за мерење
удаљености; апарати за снимање удаљености;
електронске етикете за производе; магнетне
идентификационе картице; апарати за интерну
комуникацију;
звучници;
магнетни
носиоци
података; математички инструменти; модеми;
апарати за управљање мобилним уређајима; софтвер
за управљање мобилним уређајима; посредни
софтвер за управљање функцијама софтвера на
електронским уређајима; софтвер за рачунарске
вирусе; рачунарски антивирусни софтвер; софтвер за
паметне куће; уређаји за паметне куће, наиме,
паметна звона на вратима, паметни звучници,
паметни телевизори, паметни радио, паметни
аларми, паметни сигурносни системи, паметни видео
ЗИС / RS / IPO
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монитори, паметни уређаји и инструменти за
праћење, паметни бројила, паметне браве и катанци,
паметне браве за врата; уређаји за кућну
аутоматизацију; систем за забаву у аутомобилима;
софтвер за заштиту приватности; штампачи;
програми, сервери, разделници, каблови, чворишта и
конвертори за штампаче; фото-штампачи; делови и
опрема за напред наведену робу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; организовање,
управљање и надзор програма лојалности и
подстицајних програма; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
научних, наутичких, геодетских, фотографских,
кинематографских, оптичких апарата и инструмената
и апарата и инструмената за вагање, мерење,
сигнализацију, тестирање, спасавање и наставу,
апарата и инструмената за провођење, прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије,
апарата
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; малопродајне
услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са
продајом магнетних носача података, дискова за
снимање, компакт дискова, ДВД и других
дигиталних носача података, механизама за апарате
који се покрећу кованицама, регистар каса,
рачунских машина, опреме за обраду података,
рачунара, рачунарског софтвера, апарата за гашење
ватре, апарата за пренос звука или слике;
малопродајне услуге и услуге онлајн малопродаје у
вези са продајом апарата и инструмента за дигиталну
телекомуникацију, дигиталних таблета, рачунарског
хардвера, рачунарског софтвера који се може
преузети са интернета, апликацијског софтвера,
апликацијског софтвера за мобилне уређаје,
рачунарских игрица, софтвера за рачунарске игрице,
личних дигиталних асистената [ПДА]; малопродајне
услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са
продајом џепних личних рачунара, мобилних
телефона, лаптоп рачунара, драјверског софтвера за
телекомуникационе мреже и телекомуникационе
апарате, заштитне одеће, заштитних кацига,
телевизора, слушалица, уређаја за глобално
позиционирајући систем [ГПС], уређаја за
сателитско навођење, рачунарског софтвера који је
снимљен на оптичке компакт дискове [ЦД-ром], СД
меморијских картица, наочара за вид, наочара за
сунце; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом заштитних наочара и
кутија за њих, контактних сочива, камера, сочива за
фотографске апарате, МП3 читача, компакт-дискова,
ДВД- дискова, електронских публикација које се
могу преузимати, датотека слика које се могу
преузимати, музичких датотека, фајлова, који се
могу преузимати, подлога за "мишеве", магнета,
ЗИС / RS / IPO

Ж
навлака за мобилне телефоне, футрола прилагођених
за мобилне телефоне; малопродајне услуге и услуге
онлајн малопродаје у вези са продајом опреме за
телефонирање слободних руку [хендс фри],
магнетних картица, кодираних картица, софтвера за
обраду финансијских трансакција, електронских
табли за обавештења, батерија, електричних, пуњача
батерија, сигурносних аларма, сигурносних камера,
уређаја за контролу сигурности, рачунарског
софтвера у сигурносне сврхе; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
рачунарског софтвера који се користи у осигурању,
СИМ картица, антена, аларма, електричних каблова,
апарата и инструмената за хемију, оперативних
рачунарских програма, снимљених, компјутерских
периферних јединица, уређаја за обраду података,
дијагностичких апарата, не за медицинску употребу,
апарата за мерење удаљености, апарати за снимање
удаљености, мелодија за мобилне телефоне које се
могу преузимати; малопродајне услуге и услуге
онлајн малопродаје у вези са продајом електронских
етикета за производе, окулара, спортских наочара,
магнетних идентификационих картица, апарата за
интерну комуникацију, звучника, математичких
инструмената, модема, електричних надзорних
уређаја, телевизијских апарата, апарата за тестирање
који нису за медицинску употребу, папира, картона,
штампаних ствари, фотографија [штампаних],
канцеларијског
материјала
и
канцеларијског
прибора, осим намештаја; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
канцеларијског прибора, материјала за обуку и
наставу, материјала за паковање, школских
реквизита; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом одеће, обуће,
покривала за главу, кућних потрепштина и
кухињског прибора, кухињских посуда, стоног
посуђа, опреме за кување хране, прибора за јело,
производа за чишћење, производа за баштованство,
накита,
часовничарских
и
хронометријских
инструмената, музичких инструмената, уређаја за
осветљавање, текстил, текстилних производа за
домаћинство, намештаја, кућног декора, торби,
пртљага,
тоалетних
препарата,
козметичких
препарата, фармацеутских препарата, препарата за
чишћење; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом торби, пртљага,
игара и предмета за игру, гимнастичких артикала,
спортских реквзита, спортске опреме, меса, рибе,
живине, дивљачи, хране, прехрамбених производа,
кондиторских
производа,
десерта,
пекарских
производа, деликатесних производа, воћа, цвећа,
кафе, чајева, какаоа, шећера, пиринча, пива,
минералне воде, газиране воде и других
безалкохолних пића, алкохолних пића, шибица,
дувана; малопродајне услуге и услуге онлајн
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малопродаје у вези са продајом интерактивних
терминала са екранима осетљивим на додир, селфи
штапова [ручних монопода], паметног прстења,
смартфона [паметних телефона], паметних сатова,
опреме за аутомобиле, делова за аутомобиле, возила,
горива, грађевинских материјала , грађевинских
материјала од метала, гвожђарије [ситне металне
робе], електронских компонената, снимљених
садржаја; пословно управљање малопродајним
објектима; услуге претплате на телекомуникације за
друге; прикупљање и систематизација информација у
бази података у рачунару; прикупљање статистичких
података; анализе цена и трошкова; организовање
такмичења у рекламне сврхе; проналажење особља;
комерцијално управљање лиценцирањем роба и
услуга за друге; комерцијалне информације и савети
за потрошаче [продавница савета]; испитивање
јавног мњења; проналажење особља; услуге
поређења цена; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте];
изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; промоција продаје за друге; тражење
спонзорства; преговарање о пословним уговорима за
друге; информативне и саветодавне услуге у вези са
напред наведеним услугама које се пружају преко
телекомуникационе мреже.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности; финансијске информације и савети у
вези царинских тарифа; информације и савети у вези
финансија и осигурања; услуге финансијских
плаћања; услуге електронског плаћања; услуге
аутоматског плаћања; електронски пренос средстава;
услуге издавања телефонских картица; издавање
ваучера и купона; издавање вредносних бонова у
вези
са
програмима
лојалности
купаца;
спонзорисање спорта, спортских тимова и спортских
догађаја; управљање осигурањем; услуге осигурања
за
мобилне
телекомуникационе
апарате
и
инструменте; услуге осигурања за дигиталне таблет
уређаје; услуге осигурања за рачунарски софтвер и
хардвер; услуге путног осигурања; услуге осигурања
возила; услуге осигурања кућа и станова;
прикупљање прилога за добротворне фондове;
услуге кредитних картица; услуге везане за дебитне
картице; агенције за наплату дугова; финансијско
спонзорисање; процена накнада штете [финансијска
процена]; изнајмљивање зграда; финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине]; агенти
за некретнине; услуге управљања некретнинама које
се односе на канцеларијске просторе; изнајмљивање
непокретности; агенције за некретнине; процена
некретнина; управљање непокретностима; убирање
најамнине [станарине]; процена поштанских марака;
финансијски
лизинг;
услуге
управљања
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непокретностима и зградама; управљање имањима;
финансирање куповине на рате; услуге пружања
информација и савета у вези са напред наведеним
услугама, које се пружају путем телекомуникационе
мреже.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у
области телекомуникација; омогућавање приступа
рачунарским базама података; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; емитовање радио
програма [радиодифузија]; изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
уређаја
за
слање
порука;
изнајмљивање
модема;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона;
сателитски
пренос;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; телеграфске услуге;
телефонске услуге; емитовање телевизијских
програма; телекс услуге; пренос дигиталних
датотека; пренос честитки путем интернета; пренос
телеграма; услуге говорне поште; новинске агенције;
бежично емитовање; телекомуникације; услуге
телекомуникационог портала; приступ садржају, веб
страницама и порталима; омогућавање приступа
платформама
и
порталима
на
интернету;
омогућавање приступа садржају, веб страницама и
порталима; телекомуникационе услуге које се
пружају путем платформи и портала на интернету и
других медија; мобилне телекомуникационе мрежне
услуге;
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније; омогућавање приступа широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације; услуге дигиталне комуникације;
омогућавање приступа телевизији са Интернет
протоколом; омогућавање приступа Интернету;
услуге електронске поште и текстуалних порука;
пружање информација о телекомуникацијама путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера
мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање
временом приступа мрежама података и базама
података, нарочито Интернету; комуникацијске
услуге у вези са омогућавањем приступа базама
података;
изнајмљивање
времена
приступа
рачунарским
базама
података;
пружање
телекомуникационих услуга у виду управљања
мрежом; омогућавање приступа веб блоговима;
омогућавање
приступа
подкастима;
услуге
причаоница за друштвене мреже; пружање услуга
ЗИС / RS / IPO
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онлајн форума; форуми за друштвено умрежавање;
омогућавање веза електронске комуникације; услуге
усмеравања и повезивања телекомуникација;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
омогућавање приступа рачунарским базама података
из области друштвених мрежа, друштвеног
упознавања и забављања; изнајмљивање мобилних
телефона; телематичке услуге; информативне и
саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационе мреже.
Кл. 41: настава, обука; припремање обуке; услуге
разоноде; спортске и културне активности; академије
[образовне]; забавни паркови; организовање и
вођење колоквијума; организовање и вођење
концерата; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука];
организовање такмичења у лепоти; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; услуге биоскопа;
клупске услуге [забавне или образовне]; обука
[тренирање]; услуге дискотека; пружање услуга у
области образовања; испити из области образовања;
услуге забављача; пружање услуга из области забаве
и разоноде; организовање модних ревија за забавне
сврхе; производња филмова, који нису рекламни
филмови; услуге игара на срећу; услуге игара
пружених
онлајн
са
рачунарске
мреже;
изнајмљивање опреме за играње; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге
забаве које пружају кампови за одмор; концертне
дворане;
услуге
репортерског
извештавања;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање спортских такмичења;
планирање журки [забава]; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; физичко васпитање; практична
настава [обука путем демонстрације]; продукција
музике; продукција радио и телевизијских програма;
продукција представа; пружање услуга аутомата за
аркадне игрице; пружање караоке услуга; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; услуге спортских
објеката; издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; издавање текстова,
осим рекламних текстова; титловање; телевизијска
забава; позоришна продукција; услуге агенција за
продају карата [разонода]; мерење времена на
спортским догађајима; услуге интерактивне забаве;
услуге електронских игара које се пружају путем
било које комуникационе мреже; услуге разоноде
које се пружају путем телекомуникационих мрежа;
организовање музичких догађаја; представљање
живих наступа; услуге казина; обезбеђивање онлајн
рачунарских
игара;
изнајмљивање
програма
рачунарских игара; уговарање, организовање и
спровођење такмичења у рачунарским играма;
ЗИС / RS / IPO
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издавачке услуге; услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; уговарање,
организовање и спровођење такмичења, игара и
квизова у сврху забаве, рекреације, у културне и
образовне сврхе; организација доделе награда;
саветодавне услуге по питању каријере; спровођење
такмичења путем телефона; обука за запошљавање;
музички снимци, концерти, наступи, продукција,
издавачке делатности, обука, услуге такмичења и
услуге компоновања; музички наступи и забава;
жива музика, концерти, представе и наступи; услуге
музичке библиотеке; снимање музике; услуге
снимања и објављивања музике; услуге музичких
група; подучавање музике; услуге миксовања
музике;
услуге
музичког
транскрибовања;
компоновање музике за друге; консултације у вези са
филмском и музичком продукцијом; изнајмљивање
фонографских и музичких снимака; пружање
дигиталне музике која се не може преузети са
интернета; услуге пружања информација и савета у
вези са напред наведеним услугама, које се пружају
путем телекомуникационе мреже.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера;
калибрација [мерење]; засејавање облака; рачунарско
програмирање; ажурирање рачунарског софтвера;
анализе
рачунарских
система;
грађевинско
пројектовање; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; саветовање у вези са штедњом
енергије; конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче; израда и
одржавање веб страница за друге; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања;
дигитализација
докумената
[скенирање]; умножавање рачунарских програма;
инжењерске услуге; хостинг рачунарских сајтова
[веб сајтова]; услуге индустријског дизајна;
инсталирање рачунарског софтвера; услуге научних
лабораторија;
геодетско
мерење;
одржавање
рачунарског софтвера; испитивање материјала;
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом; услуге дизајнирања паковања; вођење
студија техничког пројектовања; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
пружање
научних
информација,
савета
и
консултација које се односе на смањење емисије
угљеника;
контрола
квалитета;
поновно
успостављање рачунарских података; изнајмљивање
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
истраживање и развој за друге; мерење земљишта;
рачунарско програмирање; програмирање опреме за
обраду података; пружалац апликационих услуга
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(АСП); саветовање у области рачунарског софтвера;
креирање и одржавање блогова за друге;
изнајмљивање уређаја и рачунара за обраду
података; техничке услуге у вези са пројекцијом и
планирањем опреме за телекомуникације; временска
прогноза;
истраживање
из
области
телекомуникационе технологије; праћење мрежних
система из области телекомуникација; услуге
техничке подршке у вези са телекомуникацијама и
уређајима; услуге заштите података; услуге заштите
података [заштитни зид]; услуге надгледања путем
рачунарског система безбедности; одржавање
рачунарског софтвера који се односи на безбедност и
превенцију ризика код рачунара; ажурирање
рачунарског софтвера које се односи на заштиту и
превенцију ризика код рачунара; сигурност, заштита
и обнова информационих технологија; консултације
о безбедности интернета; програмирање програма за
безбедност на Интернету; стручно саветовање које се
односи на рачунарску безбедност; дизајн и развој
електронских система за заштиту података; дизајн и
развој интернет система за сигурност података;
заштита од рачунарских вируса; откључавање
[декодирање] мобилних телефона; хостинг веб
портала; дизајнирање веб портала; софтвер као
услуга [СААС]; саветодавне услуге из области
СААС; платформа као услуга [ПааС]; давање у закуп
рачунара и таблет рачунара; информативне и
саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационе мреже.
(111) 82038
(210) Ж- 2021-1502

(181) 01.09.2031.
(220) 01.09.2021.
(151) 22.02.2022.
(732) DOCLOOP DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Бежанијски зимовник 1а, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Јован Б. Вучковић, Адмирала Гепрата
15/6, 11000, Београд-Савски венац
(540)

(531) 26.11.07; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, зелена, црна, бела.
(511) Кл. 35: фактурисање.
Кл. 42: електронско похрањивање података.
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(111) 82039
(210) Ж- 2021-1452

(181) 19.08.2031.
(220) 19.08.2021.
(151) 22.02.2022.
(732) Terran Krovni Sistem d,o,o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива, црвена, тамножута
(511) Кл. 19: коблице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала; кровишта
(неметална кровишта с уграђеним соларним
ћелијама).
(111) 82040
(210) Ж- 2021-1456

(181) 24.08.2031.
(220) 24.08.2021.
(151) 22.02.2022.
(732) ADP, Inc., One ADP Boulevard, 07068, Roseland,
New Jersey, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ADP ROLL
(511) Кл. 9: рачунарски апликацијски софтвер за
запослене и услуге повезане с особљем који се може
преузимати, а нарочито, обрада плата, припрема и
администрација,
обрачун
пореза
на
плате,
електронска обрада платних листи, истраживање
личне историје пре запошљавања, управљање
временом, присутношћу, распоредом, вођења
евиденције запосленика и управљање накнадама;
рачунарски апликацијски софтвер који се може
преузимати за употребу у управљању базама
података на пољима вођења евиденције запослених и
управљања људским ресурсима (хцм), временом,
присутношћу, распоредом, усклађеношћу са платним
листама и порезима, управљање накнадама, учењем
и развојем и планирањем наслеђивања радног места;
рачунарски апликацијски софтвер који се може
преузимати, наиме, софтвер за брзу размену порука и
комуникацијски софтвер за употребу код обраде
платних листи, припрему и администрацију, обрачун
пореза на плате, електронску обраду платних листи,
истраживање личне историје пре запошљавања,
управљање временом, присутношћу, распоредом,
вођењем евиденције запослених и накнадама.
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(111) 82041
(210) Ж- 2021-644

(181) 12.04.2031.
(220) 12.04.2021.
(151) 23.02.2022.
(732) Ивана Симон, Др. Ивана Рибара 128/2, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

MAVIA
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач, тестенина и резанци; тапиока и
саго;брашно и производи од житарица; хлеб, пецива
и кондиторски производи; чоколада;сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа;
квасац, прашак за пециво;со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други
додаци јелу;лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
Кл. 34: дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре;
електронске цигарете и орални вапоризатори за
пушаче; артикли за пушаче; шибице.
(111) 82042
(210) Ж- 2021-1499

(181) 31.08.2031.
(220) 31.08.2021.
(151) 23.02.2022.
(732) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Милутина Миланковића 11б, 11073,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

Ж
организационо
саветовање;
консултације
у
пословном управљању; оглашавање; рекламирање;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама
података;
прикупљање
статистичких
података; саветодавне услуге у пословном
управљању; услуге управљања пословним процесом;
услуге пословног управљања, администрације и
информисања; управљање омпјутеризованом базом
података.
Кл. 41: резервације концерата; резервисање карата
за позоришне представе; резервисање места на
концертима; услуге резервисања и куповине карата
за догађаје из области забаве; услуге резервисања и
куповине карата за догађаје из области културе;
услуге резервисања и куповине карата за музичке
концерте; услуге резервисања и куповине карата за
позоришне представе; услуге резервисања и
куповине карата за рекреативне и забавне догађаје;
резервација карата и услуге резервисања за забавне,
спортске и културне догађаје.
Кл. 42: софтвер у виду сервиса [SaaS]; платформа
као услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи;
рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског
софтвера; израда и одржавање веб страница за друге;
сервер хостинг; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]; изнајмљивање веб сервера; чување резервне
копије података ван мреже; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; консултантске услуге у области
аутоматизације канцеларије и радног места.

Trafft

(181) 12.08.2031.
(220) 12.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Preduzeće za proizvodnju, trgovinu I usluge
"AFRICA" d.o.o. Beograd, Булевар уметности бр.
4/СБ28, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
(540)

(511) Кл. 9:
рачунарски програми, снимљени;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати;
рачунарски софтвер за аутоматизацију складиштења
података; рачунарски софтвер за употребу у
аутоматизацији и управљању пословним процесима.
Кл. 35: услуге заказивања састанака [канцеларијске
услуге];
компјутерско
управљање
подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; пружање пословних информација
путем интернет странице; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; помоћ
у пословном управљању; пословно управљање и

(531) 26.03.23; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24
(511) Кл. 24: бивак вреће као заштита за вреће за
спавање; билијарско платно; брокати; влакна за
тапацирање; влакна од конопље; воштано платно за
прекривање столова; вреће за спавање; вреће за
спавање за бебе; вунена влакна; газа; газа [тканина];
гасно непропустљиве тканине за аеронаутичке
балоне; гумирано платно, осим за канцеларијску
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Ж
употребу;
дамаск;
декоративна
тканина за
постељину, замена за јастук: држачи завеса од
текстилних материјала; еластични ткани материјал;
етикете од текстила; жерсеј; завесе за врата; завесе
од текстила или пластике; заставе од текстила или
пластике; застори; заштитна постељина за дечје
кревеце; зефир [тканина]; исцртана платна за вез;
јастучнице; крепон; креп [тканине]; крпе за брисање
стакла; круто платно; ланене тканине; марабу
[тканина]; марамице од текстила; материјал за
баршунасте ресе; материјал за филтрирање од
текстила; молескин [тканина]; мрежасте завесе;
мреже за ком арце; муслин; навлаке [за душеке];
навлаке [ланене]; надстолњаци, који нису од папира;
неткана текстилна влакна; памучне тканине; памучне
тканине, платно; пешкири за лице од текстила;
пешкири од текстила; пластични материјали [замена
за тканине]; пластични прекривачи за намештај;
платна за таписерије и везење; платна, рубље за
купатило, изузев одеће; платна, тканине; платно за
пелене; платно од јуте; платно, штоф; плетене
тканине; подлоге од тканине за пресвлачење беба;
подметачи од текстила; покривачи за душеке;
полувунена тканина; порхет, груба памучна тканина;
поставе за шешире, текстилне. у комаду: поставе
[текстилне]; постељи на; прекривачи за јастуке;
Ilрекривачи за кренете од папира; прекривачи за
кревет од перја. паперја; прекривачи за намештај
[непричвршћени]: прекривачи за путовања [за
покривање колена]; прекривачи за столове [који нису
од папира]; пресвлаке за тоалетне даске: простирке
за кревете; простирке за пикник; рамија влакна;
решеткаста тканина; рукавице за купање; салвете од
текстила; свилене тканине; свиле не тканине за
штампање шара, мустри; сомот; стони подметачи за
јело од текстила; стони подметачи од текстила; сукна
од коњске длаке [за џакове]; таписерија [зидна] од
текстила; тафт [тканина]; текстилне поставе за
обућу; текстилни материјал; текстилни прекривачи
за намештај; текстилни прекривачи за штампаче;
термолепљиве тканине; тил; тканина за сита; тканина
од еспарта: тканине за домаћинство: тканине за
женско рубље; тканине за обућу; тканине за столове,
текстилне; тканине за текстилну употребу; тканине
од вештачке свиле: тканине од конопље; тканине од
фибергласа за текстилну употребу: тканине са
имитацијом
животињске
каже;
транспаренти
[банери] од текстила или пластике; туш завесе од
текстила или пластике; ћебад за кревете; ћебићи за
кућне љубимце; убруси за уклањање шминке;
украсне застави це од текстила или пластике;
украсни креветски чаршави; унутрашње пресвлаке за
вреће за спавање; филц; фланел [тканине]; фриз
[чупава тканина од вуне]; чаршави [текстилни]; џак
скафандер за бебе; шевиот [вунена тканина];
штампане памучне тканине.
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Кл. 25: аскот кравате; бадемантили: бандана мараме;
беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди
[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]:
ваљенке [чизме од ваљане вуне]: везена одећа;
велови [одећа]; визири на капама; визири, штитници
од сунца као покривала за главу; виндјакне:
водоотпорна одећа; габардени [одећа]; гаће; гаћице
за бебе [доњи веш]; глежњаче; горњи делови обуће;
горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа;
грејачи за врат; грејачи ногу; грудњаци; гумирана
одећа за скијање на води; додаци за обућу против
клизања; доњи веш; доњи веш за упијање зноја;
дрвена обућа, кломпе; дресови [одећа]; држачи
чарапа; дуги капути са крзненим оковратником;
ђонови за обућу; еспадриле; ешарпе као одећа;
женске иајлонске чарапе, трико; женске поткошуље;
женске чарапе; зарови, велови. лашгитне мајце за
водене спортове [rash guards]; јакна или кошуља од
платна или сержа за морнаре; јакне [одећа]; кабанице
[одећа]: каишеви [одећа]; каљаче: капе; капе за
купање; капе за туширање; капути; кецеље [одећа];
килоте [доњи веш]: кимона; кожни обруби за обућу;
комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови
одеће]; корсети; корсети [доњи веш]; костими за
маскембале; кошуље кратких рукава; кравате; крагне
[одећа]; крампони за фудбалске копачке; кратке
панталоне бермуде; кратке чарапе; крзнени шалови;
крзно [одећа]; купаће гаће; ливреје; мајице; мале
капе уз главу; манжетне; мараме за главу; мараме,
шалови; маске за спавање; метални делови за обућу;
митре [бискупске капе]; монашки велови; муфови за
грејање ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушке
боксерице; наручници, свештеничка одећа; неглижеи
[доњи веш]; обућа; обућа за плажу; огртачи, капути;
одела; одећа; одећа за гимнастику; одећа за купање;
одећа за мотоциклисте; одећа за плажу; олећа која
садржи супстанце за мршављење; одећа од
имитације коже; одећа од латекса; одећа од коже;
одећа са лед светлом; оквири за шешире;
оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа];
панталоне; папирна одећа; папирни шешири [олећа];
папуче; папуче за купатило; пелерине; пертле за
чизме: пете за женске чарапе; пиџаме; плетена одећа
[одећа]; подвезице: подвезице за чарапе; подсукње;
појасеви за ношење новца [одећа]; појасеви и
стезници; покривала за главу; получизме; пончо,
одећа: портикле, које нису од папира; портикле са
рукавима, које нису од папира; потпетице; потпетице
за обућу; прслуци; пуњене јакне [одећа]; радни
комбинезон, одело; раменице кошуља; рибарски
прслуци; рукавице без прстију; рукавице за скијање;
рукавице [одећа]; рукавице са једним прстом;
самолепљиви грудњаци; сандале; сандале за
купатило; сари; саронг, одећа; свештеничке одоре;
свештеничко одело за богослужења; скијашке чизме;
слипови [доњи веш]; собни огртачи; сокне које
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упијају зној; спољна одећа; спортске мајице,
дресови; спортске трегер мајице; спортске ципеле;
сукње; сукње-панталоне; тоге; траке за главу [одећа];
трегери; трикои: турбани: улошци против знојења
испод пазуха: улошци за ципеле; униформе;
униформе за карате; униформе за џудо; фризерске
капе; фудбалске ципеле, копачке; хаљине; хаљине на
трегере; хеланке [панталоне]; цилиндри: ципеле;
чарапе и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној;
чизме; џемпери; џепне марамице; џепови за одећу;
шалови; шешири; штитници за уши [одећа];
штитници штикли за обућу.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању на
позиве за подношење понуда; административне услуге
за пресељење пословања предузећа: административне
услуге у вези са упућивањем на лечење; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и
цене коштања; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала;
дистрибуција
узорака;
договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних шгандова: израда извода са
рачуна;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање
тржишта; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно
оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; обрачун пореза; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
ЗИС / RS / IPO
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привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању; пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне процене;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање за спортисте; пословно
управљање за сценске уметнике; пословно управљање
и организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања 'Ја друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на
мало; презентација робе; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; привремено
пословно управљање; прикупљање информација у
компјутерске базе података; прикупљање статистичких
података; припрема платних листи; продукција
програма телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање пословних
информација; психолошко тестирање за избор
запослених;
развој
концепта
оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података: рекламирање на
радију: рекламирање преко плаката: рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница:
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе: услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације; услуге
малопродаје у вези са пекарским производима; услуге
малопродаје уметничких дела од стране уметничких
галерија: услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]; услуге
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Ж
односа са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се преузима
са интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге
пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције;
услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе;
услуге претплате на новине за друге: услуге
пријављивања пореза: услуге продаје путем
лицитације; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга: услуге телефонских централа; услуге
телефонског оцговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање; финансијска ревизија; циљни маркетинг.
(111) 82044
(210) Ж- 2021-1132

(181) 28.06.2031.
(220) 28.06.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU
I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Сања Царевић, Шамачка 1,
11000, Београд-Звездара
(540)

(531) 25.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена минт-Paantone 3285C; тегет-Pantone
313C; бела.
(511) Кл. 12: колица за бебе; безбедносна седишта за
кола за децу и бебе.
Кл. 20:
столице за храњење; дечији кревеци;
лежаљке; оградице.
Кл. 28: играчке.
Кл. 35: услуге у вези са увозом; продајом и
маркетингом опрема за бебе.
(111) 82045
(210) Ж- 2021-1429
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(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 25.02.2022.

(732) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља
13а, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранджаста, сива
(511) Кл. 11: апарати и инсталације за грејање,
хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе;
нарочито уређаји и инсталације за климатизацију,
пећи, које нису за лабораторијску употребу,
микроталасне пећи, пекарске пећи, пећи као апарати
за грејање, калорифери, радијатори, грејалице,
соларни термални колектори, одводи димњака,
вентилатори димњака, огњишта, домаћи камини,
инсталације за купатила, опрема за купатила,
водоводне инсталације за купатила, фонтане,
електрично грејане подлоге, које нису за медицинску
употребу, електрично грејана одећа, ледомати.
Кл. 17:
непрерађена и полупрерађена гума,
гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева.
(111) 82046
(210) Ж- 2021-1458

(181) 24.08.2031.
(220) 24.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД,
Милутина Миланковића 7в, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.03.07; 26.03.18; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста.
(511) Кл. 10: масажни ролери.
Кл. 25: одећа и обућа за спорт.
Кл. 27: простирке за вежбање; подлоге за гимнастику.
Кл. 28: собни бицикли за вежбање; лопте за играње;
боксерске рукавице; машине за физичке вежбе;
справе
за
физичко
вежбање;
справе
за
ЗИС / RS / IPO
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рехабилитацију тела; справе за боди-билдинг;
штитници за потколенице [спортска опрема]; справе
за истезање груди [вежбање] /справе за вежбање;
дискови за спорт; ролери за собне бицикле за
вежбање; стони фудбал; тегови; столови за стони
тенис; боксерски џакови; праћке [спортска опрема];
трамболине; тегови за вежбање; појасеви за вежбање
за сужење струка; вијаче; траке за вежбање.
Кл. 35: услуге оглашавања, маркетинга и промоције.
Кл. 39: транспортне услуге; паковање; флаширање и
складиштење робе.
(111) 82047
(210) Ж- 2021-1557

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 05.03.16; 05.07.12; 05.07.22; 05.11.01; 08.01.19;
24.17.07; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, бела, жута, зелена, светло зелена, тамно
зелена, сива, црна
(511) Кл. 30: тврде бомбоне.
(111) 82048
(210) Ж- 2021-1161

(181) 01.07.2031.
(220) 01.07.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ ИГГИ ПЕРЦЕПТ ДОО ЕКСПОРТИМПОРТ ВАЉЕВО, Косте Андрића 14,
14000, Ваљево, RS
(540)

Ж
(531) 25.07.07; 26.03.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.13
(591) тиркизна-пантоне ц325, пинк-пантоне ц225,
љубичаста-пантоне ц2665.
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, , кофери и
путне
торбе,
сарачка
и
седларска
роба.
Кл. 24:
текстил и текстилни производи .
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 82049
(210) Ж- 2020-575

(181) 23.04.2030.
(220) 23.04.2020.
(151) 25.02.2022.
(732) JEEP COMMERCE DOO BEOGRAD,
Панчевачки пут 64 а, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.15.03; 26.15.25; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, жута, плава
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
метални грађевински материјали; металне преносне
грађевине; материјали од метала за железничке
шине; неелектричне жице и каблови од обичног
метала; браварски производи; мали метални
гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала;
сефови; производи од обичних метала који нису
укључени у друге класе; руде.
(111) 82050
(210) Ж- 2021-1419

(181) 16.08.2031.
(220) 16.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Reverse Logistics GmbH, Karl-HammerschmidtStr. 36, 85609, Dornach, DE
(740) Адвокат Мојсић Б. Стефан, Влајковићева 12,
11000, Београд
(540)

(531) 24.15.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(591) сиво-плава (РАЛ:7016, плава (РАЛ:5024),
наранџаста (РАЛ:2004).
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
гвожђарија [ситна метална роба]; метални контејнери
за складиштење и транспорт; сигурносне касе;
амбалажа од металног лима, посебно одвојена
амбалажа; конзерве за пиће; затварачи за флаше и
боце од метала; металне фолије за паковање и
складиштење
отпада;
металне
етикете.
Кл. 7: аутоматске машине за враћање, рециклирање
и разврставање робе и амбалаже, посебно амбалаже
за једнократну употребу или вишекратну употребу.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски, 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; уређаји за снимање,
преношење или репродукцију звука или слике; уређаји
за складиштење података; уређаји за снимање података;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, двд и други дигитални носачи
података; оптички носиоци података; електронски
носиоци података; машински читљиви носачи података
снимљени помоћу програма; механизми за апарате који
се покрећу кованицама или новчаницама; регистар
касе, рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски делови и периферне јединице;
рачунарски софтвер; софтвер за компримовање
података; софтвер за аутентификацију; фирмваре;
оптички читачи; читачи [опрема за обраду података];
идентификационе траке [кодиране]; рачунарске базе
података; уређаји за складиштење података; терминали
за приказ информација.
Кл. 16: папир и картон; штампане ствари; материјал
за обуку [изузев апарата]; пластични омотачи, фолије
и кесе за умотавање и паковање; амбалажа, посебно
амбалажа за једнократну употребу или вишекратну
употребу, од папира, картона или пластике, боце за
пиће, обухваћени класом 16; посуде за паковање од
папира; материјал за паковање од папира или папира
обложеног пластиком; вреће и торбе за паковање од
папира или пластике; пластичне фолије за паковање
и складиштење робе.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде; стакло,
необрађено или полуобрађено [осим грађевинског
стакла]; стакларија, порцелан и грнчарија; флаше;
флаше за пиће; стаклене боце [посуде]; стаклене
флаше; пет флаше; пластичне флаше; тегле, посебно
за јогурт или мед.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; монетарни
послови; послови везани за непокретности;
управљање депозитним системима за привредна
друштва и то клиринг прихода од депозита.
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Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе;
транспорт (уклањање) и складиштење отпада и
материјала за рециклажу; пријем враћене празне
амбалаже за једнократну употребу или за
вишекратну употребу и контејнера за паковање за
једнократну или вишекратну употребу; управљање
депозитним
системима
и
то
прикупљање,
транспортна логистика, транспорт и посредно
складиштење робе и амбалаже, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу,
посебно посуда за пића.
Кл. 40: рециклажа отпада и смећа; рециклажа;
поновна употреба; сортирање посуда за пића;
сортирање отпада и рециклажног материјала;
управљање депозитним системима за привредна
друштва и то означавање робе и амбалаже, посебно
амбалаже за једнократну употребу или за
вишекратну употребу.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријског
истраживања; дизајн и развој рачунарског хардвера и
софтвера; саветовање у вези са техничким отпадом;
техничке консултације, за друге, у области
информационих
технологија
и
технологије
сортирања; развој и имплементација рециклажних
система за различите врсте материјала за паковање,
различитих величина и порекла, са различитим
могућностима експлоатације и са различитих
локација, у вези са техничким питањима;
инжењеринг у вези развоја и имплементације
рециклаже, третмана, експлоатације и концепта
одлагања отпада за материјале свих врста;
спровођење
безбедносних
процедура
ради
спречавање имитације робе, амбалаже за једнократну
употребу и вишекратну употребу кодирањем,
шифрирањем, дешифрирањем и аутентификацијом
података ради безбедносних разлога и ради
идентификације учесника депозитног система и / или
идентификацију робе и амбалаже која је уведена или
враћена на тржиште, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу;
сертификација учесника депозитног система;
управљање
депозитним
сестемима,
и
то
регистрацијом робе и амбалаже, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу и
посуда за пиће путем аутоматизованог бројања и
мерења; изнајмљивање система за обраду података;
изнајмљивање кодера и декодера; изнајмљивање
рачунарског хардвера и простора; дизајн, одржавање,
изнајмљивање и ажурирање рачунарског софтвера.
(111) 82051
(210) Ж- 2020-2272

(181) 17.12.2030.
(220) 17.12.2020.
(151) 25.02.2022.

ЗИС / RS / IPO
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(732) ETAG Sistemi d.o.o., Индире Ганди 1/25,
11010, Београд, RS
(540)

DrivinGo
(511) Кл. 42: софтвер као услуга (Саас); платформа
као услуга; серверска софтверска платформа
"DrivinGo" за пружање услуга компанијама које
послују са возачима/возилима (нафтне компаније,
осигуравајуће
компаније);
маркетиншко/комерцијални софтвер за привлачење
нових возача, награђивање возача и одржавање
лојалности; креирање маркетиншких-комерцијалних
кампања; софтверски алати за селекцију возача по
разним критеријумима; дигитални канал за слање
нотификација/информација возачима на мобилне
телефоне; аналитика успешности маркетиншкикомерцијалних кампања; аналитика понашања
купаца;
апликација
на
мобилним-смартфон
телефонима; мобилна апликација за возаче и њихова
возила, коју користе за услуге добијања
нотификација/информација од компанија (нафтне
компаније,
осигуравајуће
компаније);
услуге
лоцирање бензинских станица и других објеката
компанија које користе услуге "DrivinGo" система,
на мапи на мобилном телефону; мобилно плаћање
услуга на објектима компанија (бензинске станице,
продајна места); контрола трошкова везаних за
возило; повезивање са "паметним возилима“.
(111) 82052
(210) Ж- 2021-1326

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) STRUCTURA CONCEPT D.O.O., Јужни
булевар 84, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

Ж
(732) Studio Moda DOO Beograd, Иштвана Сечењија
3, 24000, Суботица, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HOP HOP
(511) Кл. 25: женска обућа; чизме; полу чизме;
еспадриле; папуче; обућа за плажу; сандале; ципеле;
потпетице; спортске ципеле; кломпе; ципеле за
кишу.
(111) 82054
(210) Ж- 2021-1414

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Studio Moda DOO Beograd, Иштвана Сечењија
3 3, 24000, Суботица, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HOP
(511) Кл. 25: женска обућа; чизме; полу чизме;
еспадриле; папуче; обућа за плажу; сандале; ципеле;
потпетице; спортске ципеле; кломпе; ципеле за
кишу.
(111) 82055
(210) Ж- 2021-1555

(181) 08.09.2031.
(220) 08.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

ARMYSTOP
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82056
(210) Ж- 2021-1556

(531) 24.15.21; 26.03.01; 26.03.24; 26.04.05; 26.04.24;
27.05.01
(511) Кл. 36: консултантске услуге.
Кл. 37:
рестаурација, реконструкција у
грађевинарству; извођење грађевинских радова.
Кл. 42: грађевинско пројектовање; архитектонске
услуге.
(111) 82053
(210) Ж- 2021-1415

ЗИС / RS / IPO

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 25.02.2022.

(181) 08.09.2031.
(220) 08.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

ARKINAZA
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82057
(210) Ж- 2021-1441

(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 24.17.12; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет-плава, златна, бела
(511) Кл. 35:
оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге
и оглашавање преко телевизије, радија или поште;
вођење
послова;
канцеларијски
послови.
Кл. 38: аудио емитовање; бежично емитовање; видео
емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање
и пренос радијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма; емитовање програма
кабловске телевизије; емитовање филмова путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
сателитско телевизијско емитовање; емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање телевизијских програма путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање радио и телевизијских програма путем
сателита; емитовање телевизијских програма који се
плаћају по гледању; видео емитовање и пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникацијских мрежа; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање радио и телевизијских програма
путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање
програма путем глобалне рачунарске мреже;
комуникација путем виртуелне приватне мреже
(VPN); омогућавање приступа платформама и
порталима на интернету; сателитски, кабловски и
мрежни пренос звука, слике, сигнала и података;
услуге преноса телевизије путем интернета (IPТV).
Кл. 41:
продукција телевизијских програма за
емитовање на мобилним телефонима; продукција
музике; продукција плоча; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција и дистрибуција кинематографских
филмова; продукција и дистрибуција радијских
програма; продукција и дистрибуција телевизијских
програма; продукција и објављивање музике; услуге
продукције
анимација;
услуге
продукције
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кинематографских филмова; услуге продукције
радијских програма; услуге продукције забавних
догађаја уживо; услуге продукције музичких видео
спотова; организовање, представљање и продукција
емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција
музичких, филмских и видео снимака; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; забавне и спортске
активности; организовање спортских догађаја и
такмичења; издавање годишњака; издавање књига;
издавање часописа; издавање журнала; издавање
електронских часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање електронских књига и
он-лајн часописа.
Кл. 45:
лиценцирање права у области аудио
продукције (правне услуге); лиценцирање права у
области видео продукције (правне услуге);
лиценцирање права у области телевизијске
продукције (правне услуге); менаџмент ауторских
права: лиценцирање ауторских права.
(111) 82058
(210) Ж- 2021-1527

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300,
Горњи Милановац, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

BS-M
(511) Кл. 16: пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; пластична фолија за
умотавање хране; пластичне фолије за паковање
хране; пластични омотачи за умотавање и паковање
хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
пластике за паковање; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластични материјали за
паковање.
Кл. 17: пластичне фолије за паковање, облагање и
пуњење; материјали за непропусно затварање, заптивање
и изоловање; пластични материјали за пуњење.
Кл. 29: црева за кобасице, природна или вештачка;
вештачка црева за топљени сир.
Кл. 31: вештачка црева за храну за кућне љубимце.
(111) 82059
(210) Ж- 2021-1528

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300,
Горњи Милановац, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

HB
(511) Кл. 16: пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; пластична фолија за
умотавање хране; пластичне фолије за паковање
хране; пластични омотачи за умотавање и паковање
хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
пластике за паковање; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластични материјали за
паковање.
(111) 82060
(210) Ж- 2021-1416

(181) 16.08.2031.
(220) 16.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) CREMA GEL DOO NOVI SAD, Професора
Грчића 1а, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Марко Маровић, Светог Саве 25,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.15; 03.07.24; 05.03.13; 26.01.15; 27.05.01;
29.01.15
(591) #281102, #е6б97ф, #ффе5ц2, #ф89ф75, #8аб679,
#4ф6880
(511) Кл. 30: сладолед; сладолед на штапићу;
прашак за прављење сладоледа; сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед; меласа; колачи; глазуре за
колаче; ситни колачи; прашак за колаче; тесто за
колаче и слатка пецива; слаткиши; кекс; вафел
производи; пите; пудинг; пралине; смрзнути јогурт;
чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни украси за
торте; сутлијаш; кроасани; воћне посластице; кафа;
чај; какао; замена за кафе; пиринач; тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб; пецива и кондиторски производи;
квасац; прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини;
конзервисно зачинско биље; сирће; сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
Кл. 32:
пиво; минерална вода; газирана вода;
лимунаде;
воћни
напици;
воћни
сокови;
смутис и друга безалкохолна пића.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 43: услуге обезбеђења хране и пића; кетеринг
хране и пића; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге
кафетерија; услуге барова; услуге снек-барова;
услуге кантина; прављење скулптура од хране;
декорисање хране; декорисање колача; информације
и савети у вези са припремањем оброка.
(111) 82061
(210) Ж- 2021-1178

(181) 06.07.2031.
(220) 06.07.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Нађа Јововић, Аугуста Цесарца 14/1,
Нови Сад, RS
(540)

Noëmi
(511) Кл. 25: самолепљиви грудњаци; глежњаче;
кецеље[одећа]; аскот кравате; гаћице за бебе [доњи
веш]; бандана мараме; капе за купање; одећа за
купање; купаће гаће; бадемантили; сандале за
купатило; папуче за купатило; одећа за плажу; обућа
за плажу; каишеви [одећа]; беретке; портикле, које
нису од папира; портикле са рукавима, које нису од
папира; бое [женски крзнени оковратници]; боди
[женско рубље]; чизме; чизме за спортове; горњи
делови чизама; мушке боксерице; трегери; грудњаци;
кратке панталоне бермуде; женске поткошуље;
визири на капама; капе; одећа; одећа за гимнастику;
одећа са лед светлом; одећа од имитације коже;
одећа од коже; капути; крагне [одећа]; комплети
[одећа]; корсети; корсети [доњи веш]; манжетне;
бициклистичка одећа; оковратници који се скидају;
хаљине; собни огртачи; улошци против знојења
испод пазуха; штитници за уши [одећа]; везена
одећа; еспадриле; рукавице без прстију; рибарски
прслуци; метални делови за обућу; обућа; горњи
делови обуће; крзно [одећа]; крзнени шалови;
габардени [одећа]; камашне, доколенице и назувци;
подвезице, гајтани за камашне, доколенице; каљаче;
подвезице; појасеви и стезници; рукавице [одећа];
получизме; оквири за шешире; шешири; траке за
главу [одећа]; мараме за главу; покривала за главу;
потпетице за обућу; пете за женске чарапе;
штитници штикли за обућу; потпетице; кабанице
[одећа]; чарапе и плетена трикотажа; улошци за
ципеле; јакне [одећа]; дресови [одећа]; хаљине на
трегере; килоте [доњи веш]; плетена одећа [одећа];
пертле за чизме; одећа од латекса; опрема за бебе
[одећа]; грејачи ногу; хеланке [панталоне]; трикои;
ливреје; зарови, велови; костими за маскембале;
рукавице са једним прстом; појасеви за ношење
новца [одећа]; одећа за мотоциклисте; муфови
[одећа]; кравате; грејачи за врат; додаци за обућу
против клизања; спољна одећа; радни комбинезон,
одело; огртач и, капути; папирна одећа; виндјакне;
папирни шешири [одећа]; пелерине; дуги капути са
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Ж
крзненим оковратником; подсукње; џепови за одећу;
џепне марамице; пончо, одећа; пиџаме; готова,
конфекцијска одећа; конфекцијска постава [делови
одеће]; сандале; сари; саронг, одећа; ешарпе као одећа;
мараме, шалови; шалови; јакна или кошуља од платна
или сержа за морнаре; блузе, кошуље; раменице
кошуља; ципеле; кошуље кратких рукава; капе за
туширање; сукње; сукње; ¬панталоне; мале капе уз
главу; маске за спавање; папуче; слипови [доњи веш];
кратке чарапе; држачи чарапа; ђонови за обућу;
спортске мајице, дресови; женске чарапе; подвезице за
чарапе; пуњене јакне [одећа]; одела; сокне које упијају
зној; чарапе које упијају зној; доњи веш за упијање
зноја; џемпери; неглижеи [доњи веш]; мајице; женске
најлонске чарапе, трико; тоге; врхови обуће; цилиндри;
панталоне; турбани; гаће; доњи веш; униформе;
ваљенке [чизме од ваљане вуне]; велови [одећа];
визири, штитници од сунца као покривала за главу;
прслуци; водоотпорна одећа; кожни обруби за обућу;
гумирана одећа за скијање на води; монашки велови;
дрвена обућа, кломпе.
(111) 82062
(210) Ж- 2020-2057

(181) 25.11.2030.
(220) 25.11.2020.
(151) 25.02.2022.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu,, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HYUNDAI PALISADE
(511) Кл. 12: аутомобили; спортска теренска возила
(СУВ возила).
(111) 82063
(210) Ж- 2020-1768

(181) 14.10.2030.
(220) 14.10.2020.
(151) 25.02.2022.
(732) TITAN CEMENT COMPANY S.A., 22A
Halkidos Street , Athens, GR
(740) Весна живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)
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(531) 25.07.21; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, наранџаста.
(511) Кл. 17:
азбест; азбестна влакна;азбестна
платна; азбестне плоче; азбестне сигурносне завесе;
азбестне тканине; азбестни картон; азбестни
конопац; азбестни папир; азбестни прекривачи;
азбестни филц; акрилне смоле; полупрерађене;
арматуре; неметалне; за савитљиве цеви; арматуре;
неметалне; за чврсте цеви; балата; вентил и од гуме
или вулканизованих влакана; вештачке смоле;
полупрерађене; вискозни листови; који нису за
амбалажу; водоотпорна паковања; вулканизована
влакна; вуна од шљаке [изолатор]; гума; сирова или
полупрерађена; гумена једињења; гумени гајтани;
гумени граничници за прозоре; гумени заустављачи
врата; гумени материјал за крпљење пнеуматика;
гумени омоти за заштиту делова машина; гумени
прстенови; гумени чепови; гумице за заптивање
тегли; гутаперка; диелектрици [изолатори]; ебонит;
еластичне нити; које нису за текстилну употребу;
заптивачи; заптивне траке; заптивни материјали;
заптивни прстенови; затварачи од гуме; изолатори;
изолатори за електричне водове; изолатори за
железничке шине; изолатори за каблове; изолациона
платна; изолационе боје; изолационе рукавице;
изолационе
траке;
изолациони
ватростални
материјали; изолациони гипс; изолациони лакови;
изолациони материјали; изолациони материјали за
задржавање топлоте; изолациони папир; изолациони
филц; изолационо уље; изолационо уље за
трансформаторе; испуне од гуме или пластике;
калупи од ебонита; карбонска влакна; која нису за
текстилну употребу; кит; клацкасти вентили од гуме;
конац од гуме; које није за текстилну употребу;
латекс [гума]; лепљиве траке које нису за
канцеларијску; медицинску или употребу у
домаћинству; лискун; сирови или делимично
прерађени; листови од прерађене целулозе; који нису
за паковање; материјали за амбалажирање [облагање;
пуњење] од гуме или пластике; материјали за
дихтовање; материјали за звучну изолацију;
материјали за кочионе облоге; делимично прерађени;
материјали за филтрирање од полупрерађене
пластичне пене; материјали за филтрирање од
полупрерађене пластичне фолије; машине за
просејавање; минерална вуна за изолацију; муфови
за цеви; неметални; неметалне арматуре цеви за
компримовани ваздух; нити од пластичних
материјала; које нису за текстилну употребу; облоге
за квачила; облоге од коре дрвета за звучну
изолацију; одбојници за амортизацију удара од гуме;
одбојници за докове од гуме; ојачавајући материјали
за цеви; који нису од метала; памучна вуна за
заптивање [паковање]; папир за електричне
кондензаторе; пластична влакна за 3D штампу;
ЗИС / RS / IPO
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пластична влакна; која нису за текстилну употребу;
пластична жица за лемљење; пластична пена за
цветне аранжмане [полупроизводи]; пластичне
материје; полупрерађене; пластичне фолије за
употребу у пољопривреди; пластичне фолије; које
нису за увијање; пловне преграде против загађивања;
подлошке од гуме или вулканизованих влакана;
пуњења за проширења на спојевима; савитљива
црева; неметална; савитљиве цеви за шаторска
платна; самолепљиве траке које нису за
канцеларијску;
медицинску
и
употребу
у
домаћинству; синтетичка гума; смеше за спајање
заптивки; смеше за спречавање зрачења топлоте;
смеше које спречавају зрачење топлоте парних
котлова; спојна црева за хладњаке возила; спој нице
за цеви; стаклена вуна за изолацију; супстанце за
изоловање грађевина од влаге; течна гума; торбе
[коверте; кесе] од гуме; за паковање; фиберглас за
изолацију; фиберглас платно за изолацију; фолије за
затамњење стакла [обојене фолије]; фолије од метала
за изолацију; хемијске смеше за поправку пукотина;
цеви од текстилних материјала; цевни прикључци;
неметални; цилиндричне спојнице; црева за
наводњавање.
Кл. 19:
азбестни малтер; азбестни цемент;
акваријуми [конструкције]; акустични панели;
неметални; алабастер; алабастер стакло; асфалт;
асфалтни
плочници;
базени
за
пливање
[конструкције]; неметалне; балустраде; неметалне;
бетон; бетонски грађевински елементи; бисте од
камена; бетона или мермера; битумен; битуменске
облоге; премази за кровове; битуменски производи
за грађевине; блиндирана врата; неметална; блокови
за поплочавање; неметални; ватростална опека;
ватростални грађевински материјали; неметални;
везивни агенси за производњу брикета; везивни
материјал за поправку путева; вентил и за цевоводе;
не од метала или пластике; вештачки камен; винил за
облагање фасада; врата; неметална; газишта за
степенице;
неметална;
геотекстили;
гипс
[грађевински материјал]; глина*; горски кристал;
грађевине;
неметалне;
грађевински
камен;
грађевински камен; ломљени; грађевински картон;
грађевински материјали неметални; грађевински
панели; неметални; грађевински папир; грађевинско
стакло; гранит; грануле стакла за обележавање
путева; греде изнад врата; које нису од метала;
гредице [столарија]; грнчарска глина; гробнице;
неметалне; гробови; неметални; грог [ватростални
материјал]; гумена лежи шта за сеизмичку изолација
грађевинских објеката; даске за скакање у воду;
неметалне; димњаци; неметални; дрвене даске за
грађевинарство; дрвене летвице за облагање; дрвене
подлоге за поплочавање; дрвени панели; дрвна грађа;
дрво за бурад; дрво за израду кућних потрепштина;
дрво за фурнир; дрво; полупрерађено; емајлирано
ЗИС / RS / IPO
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стакло; за грађевинарство; жалузине; неметалне;
железничке везе; споне; неметалне; заклони на
димњацима; неметални; затварачи; који нису од
метала; земља за цигле; зидани резервоар и; зидне
плочице; неметалне; знаци; неметални; који нису
светлећи и механички; изолационо стакло за
грађевинарство; иситњена пулпа шећерне трске
[грађевински материјал]; јарболи за заставе
[конструкције]; неметални; јарболи [стубови];
неметални; кабине за бојење распршивањем;
неметалне; кабине; неметалне; кабине са звучном
изолацијом; преносиве; неметалне; кадице за птице
[конструкције];
неметалне;
калупи
за
грађевинарство; неметални; калупи за украсне
рељефне венце; неметални; камен; канализационе
цеви; неметалне; капије; неметалне; картон превучен
битуменом за грађевинарство; катран; катранисане
траке за грађевинарство; катран каменог угља; кварц;
кесони за грађевинске радове под водом; клизалишта
[конструкције]; неметална; клинкер шљунак;
кокошињци; неметални; колибе; бараке; комарник;
заштитник од инсеката; неметални; креч; кречни
камен; кречњачки лапорац; кровишта; неметална; са
уграђеним фото-напонским ћелијама; кров на
шиндра; кров не плочице; неметалне; кровни олуци;
неметални; кровни опшиви за избацивање воде;
неметални; кровни покривачи; неметални; кровни
шкриљац; крова ви; неметални; круте цеви;
неметалне; за грађевинарство; ксилолит; ламперија;
неметална; летвице за малтерисање; неметалне;
ливачки калупи; неметални; ланци на димњацима;
који нису од метала; магнезијумов цемент; малтер;
малтер за грађевине; материјали за облагање путева;
материјали за ојачавање; неметални; за грађевине;
материјали за прављење и заштиту путева;
меморијалне плоче; неметалне; мермер; мозаик за
грађевинарство; монтажне куће [опрема]; неметалне;
надгробне плоче; неметалне; надгробни споменици;
надгробни стећци; неметални; неметална обртна
врата; рампе; неметалне греде; неметалне зидне
оплате; за грађевинарство; неметалне цеви за
вентилационе и климатизационе инсталације;
неметални рекламни стубови; неметални састави
[делови степеништа]; немeталне облоге за зидове; за
грађевинарство;
носачи;
неметални;
за
грађевинарство;
облоге;
неметалне;
за
грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде за
гробове и споменике; неметалне; ограде; неметалне;
ограде од коља; неметалне; ограде против судара;
сигурносне; неметалне; за путеве; одводне цеви;
неметалне; оквири грађевинских конструкција;
неметални; оквири камина [палице над ками нам];
неметални; оклопна заштита; неметална; оливин за
грађевине; оплате; неметалне; за бетон; оплате;
неметалне; за грађевинарство; опшив за грађевине;
неметални; панели за врата; неметални; паркети;
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паркетне подне даске; песак за акваријуме; песак;
осим ливачког песка; пешчар за грађевинарство;
пластични ивичњаци за травњаке; платформе;
плутајуће
површине;
неметалне;
плафони;
неметални; плоче за поплочавање; неметалне; плоче;
неметалне; за грађевинарство; плочице за падове;
неметалне; плочице; неметалне; за грађевине;
плутајући докови за усидрење чамаца; неметални;
подне дрвене даске; подне плочице; неметалне;
подови;
неметални;
подупирачи;
неметални;
поклопци шахтова; неметални; попречне греде; које
нису од метала; порфир [камен]; постоља; подијуми;
прерађени; који нису од метала; поштански
сандучићи; зидани; прагови; симсови; неметални;
прах од шкриљца; преграде; неметалне; преградне
цеви; неметалне; предмети исклесани од камена;
преклопна врата; која нису од метала; премази
[грађевински материјали]; преносиве грађевине
[конструкције]; неметалне; преносиве стаклене
баште; који нису од метала; прерађено дрво;
пресована плута за грађевинарство; пречке за птице;
прибоји;
неметални;
пристанишни
стубови;
неметални; продужни делови за оџаке; неметални;
прозори; неметални; прозорски рамови; неметални;
прозорско стакло за грађевинарство; профилисано
дрво; птичји кавези [конструкције]; неметални;
ракетне лансирне платформе; неметалне; рамови за
врата; неметални; рамови за прозоре; неметални;
рамови за стаклене баште; неметални; рачвасте цеви;
неметалне; решетке; неметалне; сајамске кућице;
саобраћајни знаци; несветлећи; немеханички;
неметални; светлеће коцке за поплочавање; свинг
врата; неметална; свињци; неметални; сенице
[конструкције];
неметалне;
сигналне
табле;
неметалне; које нису светлеће ни механичке;
сигурносно стакло; силицијум [кварц]; силоси;
неметални; сирова креда; сифони [вентил и];
неметални и не од пластике; скеле; неметалне; слеме
крова; спој кровних равни; смола; спољне ролетне;
не од метала и текстила; споменици; гробнице;
неметалне; споменици; неметални; сребрни песак;
стакло за прозоре; које није прозорско стакло за
возила; стакло [прозорско] за грађевинарство; сталци
за паркирање бицикала; неметални; статуе од
камена; бетона или мермера; степеништа; неметална;
стрехе [конструкције]; неметалне; стругана дрвна
грађа; стубови за електричне водове; неметални;
стубови; неметални; стубови; неметални; за
грађевинарство;
табле
дрвене
пулпе
за
грађевинарство; телеграфски стубови; неметални;
телефонске
кабине;
неметалне;
теракота
[грађевински материјал]; трска за грађевинарство;
туф [врста стене]; туцаник; макадам; угаони
профили; неметални; украсни рељефни венци за
грађевине; неметални; улични одводи; неметални;
уметничка дела од камена; бетона или мермера;
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упозоравајуће ознаке; неметалне; несветлеће;
фигурине од камена; бетона или мермера; филц за
грађевинарство; фолије и траке од синтетичких
материјала за обележавање путева; фурнирано дрво;
хармоника врата; неметална; цеви димњака;
неметалне; цеви за воду; неметалне; цеви од
пешчаника; цемент; цемент за високе пећи; цемент за
пећи; цементне плоче; цементни премази за заштиту
од ватре; цементни стубови; греде; цигле; црепови;
неметални; шкриљац; шкриљевци; шљака; шљака
[грађевински материјал]; шљунак; шљунак за
акваријуме; шперплоча; штале; неметалне.
Кл. 37:
aсфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање;
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња лука;
пристаништа; изградња пристанишних насипа;
изградња сајамских штандова и продавница;
изградња фабрика; изнајмљивање булдожера;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање
машина за ископавање [багера]; изнајмљивање
машина за прање веша; изнајмљивање машина за
прање судова; изнајмљивање машина за сушење
судова; изнајмљивање машина за чишћење;
изнајмљивање машина за чишћење путева;
изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина;
инсталација; одржавање и поправка рачунарске
опреме;
инсталирање
и
одржавање
пећи;
инсталирање и поправка телефона; инсталирање и
поправљање расхладне опреме; инсталирање;
одржавање и поправка машина; конструисање;
конструисање
и
поправљање
складишта;
конструисање подводних објеката; консултације о
грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање;
молерске услуге; спољне и унутрашње; монтирање
скела; обнављање машина које су истрошене или
делимично уништене; обнављање одеће; одржавање
базена за пливање; одржавање возила; одржавање и
поправка авиона; одржавање и поправка roрионика
[пламеника]; одржавање и поправка моторних
возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и
поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање;
чишћење и поправка коже; одржавање; чишћење и
поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање
сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева;
пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење];
подводне поправке; подмазивање возила; полагање
каблова; полирање возила; поновно пуњење
ЗИС / RS / IPO
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кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за
штампаче; поправка електричних водова; поправка и
одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана; поправка обуће; поправка одеће;
поправка пумпи; поправка сигурносних брава;
поправка тапацирунга; поправка фотографских
апарата; поправка часовника и сатова; постављање и
поправка апарата за климатизацију; постављање и
поправка електричних уређаја; постављање и
поправка лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање и поправљање опреме за
заштиту од поплава; постављање комуналних
објеката на градилиштима; постављање кухињске
опреме; постављање; одржавање и оправљање
канцеларијских машина и опреме; постављање
тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила;
прање прозора; прање рубља; протектирање гума;
пружање информација у вези са изградњом; пружање
информација у вези са поправкама; пуњење батерија
за возила; пуњење електричних возила; рестаурација
машина; мотора који су истрошени или делимично
уништени; рестаурација намештаја; рестаурација
[поправка] музичких инструмената; рестаурација
уметничких дела; рушење грађевина; стерилизација
медицинских инструмената; столарске услуге;
тапацирање; уградња и поправка противпожарних
аларма; уградња и поправка противпровалних
аларма; уградња прозора и врата; уништавање
[истребљење] штеточина; осим у пољопривреди;
аквакултури; хортикултури и шумарству; услуге
вађења камена; каменолома; услуге електричара;
услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења];
услуге поправке возила у квару; услуге поправки
кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге
пуњења батерија мобилних телефона; услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи];
услуге сузбијања штеточина; осим у пољопривреди;
аквакултури; хортикултури и шумарству; услуге
хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење;
чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда
[спољних површина]; чишћење и поправка котлова;
чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега;
чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; допуњавање аутомата за продају;
допуњавање банкомата готовином; достава новина;
достава порука [курирска служба]; достава робе
наручене
поштом;
железнички
транспорт;
изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање електричних винских подрума
[фрижидера];
изнајмљивање
замрзивача;
изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање
ЗИС / RS / IPO
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контејнера за складиштење; изнајмљивање коња;
изнајмљивање навиогационих система; изнајмљивање
простора за паркирање; изнајмљивање просторија за
хлађење; изнајмљивање пртљажника за кров на
возилима;
изнајмљивање
путничких
аутобуса;
изнајмљивање путничких вагона; изнајмљивање
ронилачких звона; изнајмљивање ронилачких одела;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање теретних
вагона; изнајмљивање трактора; изнајмљивање
тркачких аутомобила; изнајмљивање чамаца; испорука
енергије; испорука пошиљки; испорука робе; испорука
цвећа; истовар терета; курирске услуге [достава
пошиљки или робе]; лансирање сателита за друге;
ледоломачке услуге; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање превоза за туристичка путовања;
паковање поклона; паковање робе; паркирање возила;
пилотирање; пилотирање цивилним дроновима;
подводна спасавања; подизање потопљених бродова;
поморски превоз; посредовање у вези са бродовима;
посредовање у транспорту; посредовање у услугама
шпедиције; пратња путника; превоз амбулантним
колима; превоз аутобусом; превоз аутомобилом; превоз
блиндираним колима; превоз бродом; превоз
драгоцености уз обезбеђење; превоз излетничким
бродовима; превоз и складиштење отпада; превоз
камионом; превоз колицима на тегљење; превоз
намештаја; превоз путника; превоз робе баржама;
превоз туриста; прикупљање рециклираних производа
[транспорт]; припремање путних виза и путних исправа
за лица која путују у иностранство; пружање
информација о саобраћају; пружање информација о
транспорту; пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху
путовања; путничке резервације; резервација превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбене услуге; складиштење; складиштење пртљага;
складиштење робе; складиштење чамаца; бродова;
снабдевање водом; спасавање бродова; спасилачке
операције [у транспорту]; такси превоз; тегљење;
трајектни превоз; трамвајски превоз; транспортне
услуге; уговарање услуга путничког превоза за друге
коришћењем
мрежне
апликације;
умотавање;
амбалажирање; робе; управљање бранама канала;
услуге возача; услуге вуче возила у квару; услуге
заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг];
услуге заједничког путовања аутомобилом [карпулинг];
услуге комерцијалног превоза терета; услуге лучких
радника; услуге ношења терета од стране носача;
услуге превоза за туристичка разгледања; услуге
превоза робе тегљачем; услуге спашавања [транспорт];
услуге флаширања [пуњења боца]; физичко
складиштење електронски сачуваних података и
докумената;
франкирање
поште;
цевоводни
транспорт; шпедиција.
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Кл. 40: бојење аутомобилских стакала; бојење коже;
бојење крзна; бојење обуће; бојење текстил а; бојење
тка нина; брушење; брушење оптичког стакла;
ваљање тканине; везење; вулканизација [обрађивање
материјала];
галванизација;
гњечење
воћа;
гравирање; дезодорисање ваздуха; деконтаминација
опасних материјала; димљење хране; дување стакла;
електролиза; завршна обрада љуштењем; завршна
обрада папира; завршна обрада текстила; замрзавање
хране; заштита крзна од мољаца; заштита текстила
од мољаца; избељивање тка нина; издавање
генератора; изнајмљивање котлова; изнајмљивање
машина за плетење; изнајмљивање уређаја за
грејање; изнајмљивање уређаја за климатизацију;
импрегнација одеће; јорганџијске услуге; калаисање;
каљење метала; клање животиња; књиговезачке
услуге; ковачке услуге; конзервисање намирница и
пића; консултације у области производње вина;
кројачке услуге; ламинирање; ласерско гравирање;
лемљење; ливење метала; литографско штампање;
магнетизација;
млевење;
млевење
брашна;
моделирање крзна по наруџбини; никловање;
облагање
кадмијумом;
облагање
металом
[метализација]; обрада воде; обрада дрвета; обрада
дрвета [услуге пилане]; обрада кинематографских
филмова; обрада коже; обрада крзна; обрада одеће
против гужвања; обрада папира; обрада тканина;
обрада тканина да буду отпорне на ватру;
обрађивање вуне; обрађивање коже; обрађивање
метала; освежавање ваздуха; офсет штампање;
печење грнчарије; позлата; позлаћивање; полирање
брусилицом; порубљивање одеће; посребривање;
постављање крзна сатеном; поступак за постизање
сјаја крзна; поступак трајног пеглања тка нина;
препарирање животиња; преправка одеће; прерада
нафте; прерада отпада и ђубрета; прерада отпада
[трансформација]; претходно скупљање тканине;
производња вина за рачун трећих лица; производња
енергије; производња пива за друге; прочишћавање
ваздуха; пружање информација које се односе на
обраду
материјала;
развијање
фотографских
филмова; резање кључева; рециклирање [рециклажа
отпада]; седларске услуге; сеча и обрада стабала;
сечење тканина; склапање материјала по наруџбини
за друге; сортирање отпада и материјала за
рециклажу [прерада]; спаљивање отпада и ђубрета;
стругање; абразија; тестерисање [услуге пилана];
ткачке услуге; третман бојења стакла; површинским
премазивањем; уништавање отпада и ђубрета;
урамљивање уметничких дела; услуга 3Д штампања
за друге; услуге варења; услуге зубних техничара;
услуге криопрезервације; услуге одвајања боја;
услуге пастеризације хране и пића; услуге
пескарења; услуге прављења котлова; услуге
пречишћавања;
услуге
фарбања;
услуге
фотокомпозиције; услужна производња хлеба;
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фотогравура; хромирање; шивење женске одеће по
мери; штављење; штампање; штампање на свили;
штампање узорака; штампање фотографија.
(111) 82064
(210) Ж- 2021-320

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Марко Сташић, Радоја Дакића 37,
Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.01.08; 05.03.20; 05.07.09; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.14
(591) Pantone 293C, 291C, 7485C, 7491C, 467C, 463C.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића, наиме џин.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 82065
(210) Ж- 2021-1488

(181) 30.08.2031.
(220) 30.08.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Димитрије Јанковић, Змај Јовина 23, 34300,
Аранђеловац, RS
(740) Адв. Милош Протић, Османа Ђикића 32,
11000, Београд
(540)

(531) 24.15.05; 24.15.15; 24.17.08; 27.05.01; 27.05.15;
27.07.25; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, црна
(511) Кл. 25: одећа.
Кл. 37:
чишћење зграда [спољних површина].
Кл. 41: фотографисање.
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(111) 82066
(210) Ж- 2021-1602

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 25.02.2022.
(732) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

Ж
(732) DANIV Health d.o.o. Beograd-Vračar,
Кичевска 1, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јана Полак, Проте Матеје 30/6,
11000, Београд
(540)

MOBILCUT
(511) Кл. 4: течности за сечење метала и уља за
сечење.
(111) 82067
(210) Ж- 2021-1611

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 25.02.2022.

(300) 36120 17.06.2021. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

RUBY FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82068
(210) Ж- 2021-1498

ЗИС / RS / IPO

(531) 25.07.25; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) PANTONE 482C, PANTONE 4725C
(511) Кл. 1: хемијски производи који се употребљавају
у индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке
смоле, непрерађене пластичне материје; ђубрива;
смеше за гашење ватре; препарати за каљење и
заваривање; хемијске супстанце за очување намирница;
материје за штављење; лепљиве супстанце које се
употребљавају у индустрији.
Кл. 2: фармацеутски и ветеринарски препарати;
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.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; агрикултурне и шумарске услуге.
(111) 82069
(210) Ж- 2020-1616

(181) 23.09.2030.
(220) 23.09.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина
Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(181) 31.08.2031.
(220) 31.08.2021.
(151) 28.02.2022.
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Ж
(531) 26.07.05; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) црна, бела, љубичаста и плава
(511) Кл. 9: апарати за пренос сигнала; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати и инструменти за електричну и електронску
контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос
дигиталног и сателитског сигнала и интернета;
бежични
предајници;
бежични
пријемници;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
видео снимачи; дигитални процесори сигнала;
компјутерски хардвер; конвертери за кабловску
телевизију; апарати за кодирање и декодирање
телевизијског и другог аудиовизуелног програма,
модеми, рутери, меморијске картице, софтвер
(снимљени програми); апликациони софтвер;
апликације које се могу преузети; рачунарски
програми; безбедносни софтвер који се може
преузети; помоћни, безбедносни и криптографски
софтвери;
рачунарски
системи;
интернет
безбедносни програми; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване.
Кл.
38:
телекомуникације;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; комуникација путем
рачунарских терминала; комуникација оптичким
мрежама; пружање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама; пружање приступа базама
података; повезивање телекомуникацијама са
глобалном рачунарском мрежом; најам времена
приступа глобалним рачунарским мрежама; услуге
преноса података на мрежи рачунарских система;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; стриминг [проток] података. Кл. 42:
услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и
софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб
страница за друге; конверзија рачунарских програма
и података; развој рачунарских система; дизајн
рачунарског система; анализа рачунарског система;
надгледање рачунарских система даљинским
приступом;
услуге
надгледања
рачунарских
безбедносних система; консултантске услуге у вези с
рачунарским системима; надзор рачунарских
система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у
вези са рачунарском и интернет безбедношћу;
саветодавне услуге у области сигурносног софтвера;
софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку;
консултантске услуге у вези са информационом
технологијом (ИТ); хостинг сервера, платформа као
услугу [ПааС]; надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података, саветовање о сигурности рачунара,
консултације о безбедности интернета, саветодавне
услуге из области комјутерске технологије.
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(111) 82070
(210) Ж- 2020-1687

(181) 02.10.2030.
(220) 02.10.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) БАГЕТЕРИЈА ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР,
Цара Николаја Другог 19, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.03; 26.04.18; 27.01.15; 28.05.00; 29.01.02;
29.01.04
(591) тамно плава и окер
(511) Кл. 30: кафа; напици од кафе; замена за кафу;
чај; производи од житарица; хлеб; сендвичи;
багетини; пуњени багетини; багетини са пилетином;
багетини са лососом; багетини са мортаделом;
багетини са рамстеком; багетини са куленом;
багетини
са
споро
куваним
ребрима.
Кл. 35: услуге продаје на мало у области пекарских
и прехрамбених производа.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 82071
(210) Ж- 2021-1395

(181) 10.08.2031.
(220) 10.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

IMPETINE
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82072
(210) Ж- 2020-1686

(181) 02.10.2030.
(220) 02.10.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) БАГЕТЕРИЈА ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР,
Цара Николаја Другог 19, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 08.01.03; 26.04.18; 27.01.15; 28.05.00; 29.01.02;
29.01.04
(591) тамно плава, окер
(511) Кл. 30: кафа; напици од кафе; замена за кафу;
чај; производи од житарица; хлеб; сендвичи;
багетини; пуњени багетини; багетини са пилетином;
багетини са лососом; багетини са мортаделом;
багетини са рамстеком; багетини са куленом;
багетини са споро куваним ребрима.
Кл. 35: услуге продаје на мало у области пекарских
и прехрамбених производа.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 82073
(210) Ж- 2021-1442

(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04
(591) тегет-плава, златна
(511) Кл. 9: aудиовизуелни снимци: умножавање
снимљених записа; камере; кинематографски
филмови; компјутерски програми у вези са
едукацијом и забавом; електронске компјутерске
игре адаптиране за употребу са видео апаратима или
телевизијским
пријемницима;
електронске
публикације; електронске књиге; електронске
честитке; филмови; направе и софтвери за
електронске игре; интерактивне едукативне игре за
употребу са видео направама или телевизијским
пријемницима; интерактивни софтвери за забаву а за

ЗИС / RS / IPO

Ж
употребу са компјутерима; интерактивни графички
екрани; интерактивни видео софтвер; снимљени
медији укључујући видео траке и касете, компакт
дискови (СD), аудио касете, DVD дискови, касетне
јединице за видео игре и компјутерски дискови,
снимљени
интерактивни
компакт
дискови.
Кл. 35: услуга оглашавања (рекламирања) тако што се за
рачун других лица комуницира са јавношћу (реклама)
путем преноса било каквих информација о производима
и услугама омогућавајући потрошачима пригодан
поглед на те производе и услуге, организовање турнеја и
наступа у комерцијалне или рекламне сврхе, услуге
излагања и издавања штампаног материјала проспеката,
публикација, билтена, каталога, плаката, позивница,
билборда.
Кл. 41: услуге забаве; услуге продукције телевизијских
програма; услуге продукције радио програма; забава у
виду телевизијског програма, кабловске телевизије,
сателитског телевизијског програма, радио програма,
мултимедијалног програма, интернет програма и
програма путем бежичних и мобилних мрежа;
продукција видео и аудио програма који се обезбеђују
путем
интернета,
бежичних,
мобилних
и
мултимедијалних мрежа; продукција телевизијских шоу
програма; продукција текућих телевизијских програма;
услуге продукције у вези са програмима путем
телевизије, кабловских, видеа на захтев, дигиталних,
сателитских, радио, бежичних, мобилних, интернет,
мултимедијалних програма и медија, укључујући све
наведено са забавним садржајем; услуге продукције у
области аудио и видео садржаја; услуге у вези са онлине
журналима и блоговима; услуге прибављања
информација путем интернета, мобилних, бежичних и
мултимедијалних мрежа; : услуге организовања турнеја,
наступа и приређивање музичких манифестација и
приредби ради презентирања музичке публикације;
организовање и производња емисија ради презентирања
музичке и видео продукције, производња и издавање
видеограма, фонограма, часописа и звучних записа,
производња радио и телевизијских програма.
(111) 82074
(210) Ж- 2021-1443

(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
(540)
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Ж
(531) 24.17.12; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) плаво-тегет, златна
(511) Кл. 9: аудиовизуелни снимци: умножавање
снимљених записа; камере; кинематографски
филмови; компјутерски програми у вези са
едукацијом и забавом; електронске компјутерске
игре адаптиране за употребу са видео апаратима или
телевизијским
пријемницима;
електронске
публикације; електронске књиге; електронске
честитке; филмови; направе и софтвери за
електронске игре; интерактивне едукативне игре за
употребу са видео направама или телевизијским
пријемницима; интерактивни софтвери за забаву а за
употребу са компјутерима; интерактивни графички
екрани; интерактивни видео софтвер; снимљени
медији укључујући видео траке и касете, компакт
дискови (CD), аудио касете, DVD дискови, касетне
јединице за видео игре и компјутерски дискови,
снимљени
интерактивни
компакт
дискови.
Кл. 35: услуга оглашавања (рекламирања) тако што се за
рачун других лица комуницира са јавношћу (реклама)
путем преноса било каквих информација о производима
и услугама омогућавајући потрошачима пригодан
поглед на те производе и услуге, организовање турнеја и
наступа у комерцијалне или рекламне сврхе, услуге
излагања и издавања штампаног материјала проспеката,
публикација, билтена, каталога, плаката, позивница,
билборда.
Кл. 41:
услуге забаве; услуге продукције
телевизијских програма; услуге продукције радио
програма; забава у виду телевизијског програма,
кабловске телевизије, сателитског телевизијског
програма,
радио
програма,
мултимедијалног
програма, интернет програма и програма путем
бежичних и мобилних мрежа; продукција видео и
аудио програма који се обезбеђују путем интернета,
бежичних, мобилних и мултимедијалних мрежа;
продукција телевизијских шоу програма; продукција
текућих телевизијских програма; услуге продукције
у вези са програмима путем телевизије, кабловских,
видеа на захтев, дигиталних, сателитских, радио,
бежичних, мобилних, интернет, мултимедијалних
програма и медија, укључујући све наведено са
забавним садржајем; услуге продукције у области
аудио и видео садржаја; услуге у вези са онлине
журналима и блоговима; услуге прибављања
информација путем интернета, мобилних, бежичних
и мултимедијалних мрежа; : услуге организовања
турнеја,
наступа
и
приређивање
музичких
манифестација и приредби ради презентирања
музичке публикације; организовање и производња
емисија ради презентирања музичке и видео
продукције, производња и издавање видеограма,
фонограма, часописа и звучних записа, производња
радио и телевизијских програма
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(111) 82075
(210) Ж- 2020-1750

(181) 12.10.2030.
(220) 12.10.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue,
Regina SK, S4T 7T9, CA
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 1: ђубрива од сувих, зрнастих, течних,
биолошких састојака која су инокуланти и не садрже
воду; хемијски препарати за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме,
хемијски
препарати
за
третирање
семења.
Кл. 5: пољопривредне хемикалије, наиме хербициди,
инсектициди и хемикалије за уништавање глодара
које се користе за третман семења.
Кл. 22: сирови памук.
Кл. 29: прерађено семење махунарки; јестива уља,
наиме уље каноле и уље соје; сушене махунарке,
наиме, сочиво, грашак, леблебије.
Кл. 30: шећер; прерађене житарице и зрневље,
наиме, кукуруз, овас, лан и пшеница.
Кл. 36: уговорне активности у виду трговине робом
за друге и финансирања пољопривредних роба и
средстава; услуге осигурања, наиме, закључивање
уговора о осигурању у случају настанка штета услед
грàда;
услуге
прибављања
информација
о
посредовању у вези са основним производима;
финансијско планирање за купце и добављаче у
пољопривреди; услуге управљања финансијским
ризиком.
Кл. 39:
услуге транспортне логистике, наиме
координисање превоза терете камионима; услуге
транспорта,
наиме,
транспорт
зрневља,
пољопривредних производа и средстава и општег
товара камионима; услуге складиштења зрневља;
паковање
у
складу
са
поруџбинама
и
спецификацијама других.
Кл.
40:
Процесирање
по
поруџбини
пољопривредних производа и прерађене хране;
пружање услуга третирања и премазивања семења;
производња и обрада по поруџбини пољопривредних
производа, наиме зрневља, уљарица, махунарки и
сточне хране, семења пољопривредних производа и
примарних
нуспроизвода
пољопривредних
производа, хране за животиње, наиме комплетне
хране, концентрованих витаминских готових
мешавина за исхрану, минералних готових мешавина
за исхрану, концентрованих витаминских и
минералних готових мешавина за исхрану,
суплемената за исхрану и концентрата хране,
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нутријената и адитива за животињску храну, лекова
и инекција за животиње који се уносе као храна а
служе за лечење и спречавање болести код
животиња, пољопривредних хемикалија, хербицида,
пестицида и фунгицида, пољопривредних ђубрива,
компоста и земље; услуге сушења зрневља.
Кл. 42: онлајн информационе услуге, наиме, пружање
информација о пољопривредним истраживањима
путем интернета или других електронских уређаја;
услуге истраживања и развоја из области врста усева,
пољопривредних хемикалија, хербицида, пестицида и
фунгицида,
пољопривредних
ђубрива,
рада
експерименталних фарми, компоста и земљишта,
сточарства;
услуге
теренске
инспекције
у
пољопривреди; услуге тестирања земљишта и семења.
Кл. 44: саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн
информационе
услуге,
наиме,
пружање
пољопривредних информација у вези са ђубрењем
путем интернета или другим електронским
средством;
услуге
примене,
наиме,
услуге
прилагођене пољопривредне примене хемикалија и
ђубрива и услуге сетве.
(111) 82076
(210) Ж- 2020-1890

(181) 26.10.2030.
(220) 26.10.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) Privredno društvo ya proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir d.o.o., Пожешка 65б,
Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 08.01.22; 09.01.10; 26.01.02; 26.01.18;
27.05.13; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела, браон, црна, бордо.
(511) Кл. 30: млечна чоколада.
(111) 82077
(210) Ж- 2020-214

(181) 14.02.2030.
(220) 14.02.2020.
(151) 28.02.2022.
(732) XLS DOO, Грмечка 44, 11080, Земун, RS
(740) Милко Ђерић, Сремских бораца 75, 11080,
Београд-Земун

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.08
(591) црвена-R:234, G:72, B:36; црна-R:35, G:31, B:32.
(511) Кл. 7: електричне машине за дробљење леда;
електричне машине за млевење меса, за кућну употребу;
електричне машине за прање веша; електричне машине
за прање веша за кућну употребу; електричне машине за
сечење и резање дебала ради дрвета за огрев; електричне
шиваће машине; комбиноване машине за прање-сушење
веша; компресори [машине]; корпе за посуђе за машине
за прање посуђа; косилице травњака [машине]; кухињске
машине, електричне; машине за брушење; машине за
бушење; машине за вакуумско паковање; машине за вез:
машине за глодање [глодалице]; машине за забијање
ексера; машине за завршну обраду; машине за закивање;
машине за љуштење; машине за мешање; машине за
млевење; машине за оштрење; машине за пеглање;
машине за плетење; машине за прање аутомобила;
машине за прање веша; машине за прање веша за кућне
потребе; машине за прање кухињског прибора; машине
за прање под високим притиском; машине за прање
подова; машине за прање посуђа за кућну употребу;
машине за прање судова; машине за прање текстила;
машине за резање меса; машине за цеђење веша; машине
за шивење; машине за штоповање; машине и алати за
машине; млинови [ма шине]; мотокултиватори
[машине]; пумпе [ма шине]; тримери за живицу
[машине]; тримери за рубове травњака [ма шине];
убодне тестере [ма шине]; филтер и за машине; шиваће
машине; шиваће машине, електричне; шиваће машине за
кућну употребу; шишачи [машине].
Кл. 11: апарати за грејање; апарати за дезинфекцију;
апарати за кокице; апарати за кување; апарати за лед;
апарати за печење; апарати за филтрацију воде за пиће;
апарати за хлађење ваздуха; апарати за хлађење воде;
апарати за хлађење воде; апарати за хлађење пића;
апарати и инсталације за кување; апарати и инсталације
за сушење; апарати и машине за пречишћавање
ваздуха; апарати и машине за пречишћавање воде;
апарати и машине за хлађење; бојлери за купатило;
бојлери за топлу воду; бокал и за филтрирање воде;
вентилатори; грејалице за просторе; грејачи ваздуха;
грејачи воде; грејна тела; грејне плоче; грилови
[кухињски уређај]; електричне грејалице; електричне
кварцне грејалице; електричне кварцне грејалице за
кућну употребу; електричне пећнице; електричне
печењаре; електричне плоче за кување; електричне
117

Ж
посуде за припрему кафе; електричне рерне; електричне
рерне за кућну употребу; електрични апарат за кување
јаја на пари за кућну употребу; електрични апарати за
дезодорисање ваздуха; електрични апарати за еспресо
кафу; електрични апарати за кафу за кућну употребу;
електрични апарати за кокице; електрични апарати за
кување јаја; електрични апарати за кување кафе;
електрични апарати за кување пиринча; електрични
апарати за прављење кафе; електрични апарати за чај и
кафу; електрични бојлери; електрични вентилатори;
електрични вентилатори за кућну употребу; електрични
грејачи хране; електрични замрзивачи; електрични
замрзивачи за кућну употребу; електрични овлаживачи;
електрични овлаживачи; електрични пекачи; електрични
пречишћивачи ваздуха; електрични прочишћивачи воде
за кућну употребу; електрични роштиљи; електрични
сушачи за косу; електрични тостери за сендвиче;
електрични тостери за хлеб; електрични фрижидери;
електрични чајници; електрични шпорети; електрични
шпорети за кућну употребу; замрзивачи; замрзивачи
сандучари; индукцијске плоче за кување; клима уређаји;
кухињске судопере; кухињски аспиратори; кухињски
шпорети [пећи]; лампе; ледомати; машине за сушење
веша; машине за сушење веша, електричне, за кућну
употребу; машине за хлађење напитака и прављење леда;
машине и апарати за лед; микроталасне пећи [уређаји за
кување]; овлаживачи ваздуха; пекачи; плински
шпорети; плински штедњаци; плоче за кување; посуде
за загревање; посуде за кување поврћа на пари,
електричне; посуде за припрему кафе, електричне;
преносиве електричне грејалице; преносиви решои;
преносиви ручни фрижидери, електрични; пројектори
за ласерска светла; радијатори, електрични; расветна
LED тела; рерне за кућну употребу; решои за кућну
употребу; роштиљи.
(111) 82078
(210) Ж- 2021-1305

(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) PRESTON HOLDING DOO NOVI SAD, Трг
Марије Трандафил 7, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)
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(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању;
пословно управљање и организационо саветовање;
помоћ у пословном или индустријском управљању;
истраживање тржишта; саветодавне услуге у
пословном управљању; професионалне пословне
консултације.
Кл. 36: изнајмљивање некретнина; посредовање у
промету некретнина; управљање непокретностима;
издавање пословног простора [непокретности];
послови везани за непокретности.
Кл. 39:
превоз аутобусом, превоз камионом;
складиштење;
изнајмљивање
складишта;
транспортне услуге; шпедиција; посредовање у
транспорту.
(111) 82079
(210) Ж- 2021-1473

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

DURILON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(111) 82080
(210) Ж- 2021-1472

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

EFFICON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(111) 82081
(210) Ж- 2021-1587

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) АПАТИНСКА ПИВАРА АПАТИН , Трг
ослобођења 5, 25260, Апатин, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(531) 26.03.23; 26.05.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
(591) златна, црна.
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(540)

(531) 19.03.24; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, црна, бела, сива
(511) Кл. 32: пива, стоут, лагер (пива са доњом
фермнтацијом 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.
Кл. 41: образовне услуге; пружање обуке; пружање
електронских публикација на мрежи (онлајн);
образовне услуге у вези са алкохолом.
(111) 82082
(210) Ж- 2021-1511

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 16: хартија; картон; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал канцеларијски;
пластични материјал за паковање; штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 82083
(210) Ж- 2021-1512

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 16:
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал канцеларијски;
пластични материјал за паковање; штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 82084
(210) Ж- 2021-1603

(531) 26.02.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40 0, HEX
#2fb3a8, RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0,
HEX #65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK
90 57 0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плаваCMYK 70 0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236;
љубичаста-CMYK 50 100 0 0, HEX #941b80, RGB
148 27 128, црвена-CMYK 0 100 50 0, HEX #e40050,
RGB 228 0 80

ЗИС / RS / IPO

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 05.03.13; 05.05.20; 25.01.01; 25.12.01; 26.11.14;
26.13.25; 27.05.01
(511) Кл. 5: женски хигијенски производи, наиме
дневни улошци, хигијенски улошци и тампони;
хигијенски доњи веш; гаћице за женску хигијену;
пелене и улошци за инконтиненцију, гаћице за
инконтиненцију.
(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(111) 82087
(210) Ж- 2021-1514

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(111) 82085
(210) Ж- 2021-1604

(531) 26.05.06; 26.05.18; 26.13.25; 27.05.01
(511) Кл. 5: женски хигијенски производи, наиме
дневни улошци, хигијенски улошци и тампони,
хигијенски доњи веш, гаћице за женску хигијену;
пелене и улошци за инконтиненцију, гаћице за
инконтиненцију.
(111) 82086
(210) Ж- 2021-1513

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

Tvoj Centar
(511) Кл. 16: хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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(531) 26.02.09; 26.02.12; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60 59;
наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB 241
135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301, RGB 255
211 1; резедо-CMYK 70 0 40 0, HEX #2fb3a8, RGB 47
179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX #65b230, RGB
101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57 0 0, HEX #0063af,
RGB 0 99 185; светло плава-CMYK 70 0 0 0, HEX
#10b8ec, RGB 16 184 236; љубичаста-CMYK 50 100 0 0,
HEX #941b80, RGB 148 27 128, црвена-CMYK 0 100 50
0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) Кл. 16:
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал канцеларијски;
пластични материјал за паковање; штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 82088
(210) Ж- 2021-1515

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)
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(531) 26.02.08; 26.02.09; 26.02.12; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301, RGB
255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8, RGB 47
179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX #65b230, RGB
101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57 0 0, HEX #0063af,
RGB 0 99 185; светло плава-CMYK 70 0 0 0, HEX
#10b8ec, RGB 16 184 236; љубичаста-CMYK 50 100 0 0,
HEX #941b80, RGB 148 27 128, црвена-CMYK 0 100 50
0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) Кл. 16: хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
Кл.
38:
услуге
телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.

Ж
(511) Кл. 16: хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
Кл.
38:
услуге
телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(111) 82090
(210) Ж- 2021-1517

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(111) 82089
(210) Ж- 2021-1516

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.08; 26.02.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8,
RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX
#65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57
0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плава-CMYK
70 0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236; љубичастаCMYK 50 100 0 0, HEX #941b80, RGB 148 27 128,
црвена-CMYK 0 100 50 0, HEX #e40050, RGB 228 0
80
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.02.12; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8,
RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX
#65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57 0
0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плава-CMYK 70
0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236; љубичаста-CMYK
50 100 0 0, HEX #941b80, RGB 148 27 128, црвенаCMYK 0 100 50 0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) Кл. 16: хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; орханизовање
и управљање пословањем; канцеларисјки послови.
Кл. 36: обрада плаћања извршених кредитним и
платним картицама; електронски пренос средстава;
пружање информација о финансијама путем
интернет странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
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Ж
(111) 82091
(210) Ж- 2021-1481

(181) 26.08.2031.
(220) 26.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) SWISS NATURE DOO BEOGRAD, Теразије
29, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)
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Кл. 11: апарати и инсталације за осветљавање,
грејање, хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе.
(111) 82093
(210) Ж- 2021-1423

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Огњен Радић, Димитрија Туцовића 34,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.13.17; 25.07.20; 27.05.01;
27.05.04
(591) црвена, зелена, бела, жута и црна.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе.
(111) 82092
(210) Ж- 2021-1508

(181) 01.09.2031.
(220) 01.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) 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) 03.13.01; 03.13.24; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) сива, браон, жута, бела
(511) Кл. 3:
бадемово уље; бергамот уље;
гвалтеријино уље; јасминово уље; уље од лаванде.
Кл. 5: медицинска уља; лековито биље; уље слачице
за медицинску употребу; терпентинско уље за
фармацеутску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; уље од индустријске конопље
за медицинску употребу.
Кл. 29: репино уље за исхрану; уље репице за
исхрану; кукурузно уље за исхрану; сусамово уље за
исхрану; палмино уље за исхрану; маслиново уље за
исхрану; маслиново уље за исхрану; сунцокретово
уље за исхрану; кокосово уље за исхрану; уље од
семена лана за исхрану; сојино уље за исхрану.
(111) 82094
(210) Ж- 2021-1757

(531) 05.01.01; 05.01.16; 05.03.13; 05.03.15; 06.01.04;
07.11.10; 26.01.13; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, зелена, бела
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у медицини; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
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(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

SCABEX
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82095
(210) Ж- 2021-1760

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
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(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

DIATER
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82096
(210) Ж- 2021-1763

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

Ж
(540)

DIAGLET
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82101
(210) Ж- 2021-925

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)

CALCIBET
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82097
(210) Ж- 2021-1758

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

PRURIDERM
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82098
(210) Ж- 2021-1759

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

FLAVOTHROMBIN
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82099
(210) Ж- 2021-1761

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

DIAGLO
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82100
(210) Ж- 2021-1762

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, aкумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Ж
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то : поставка стубова
телекомуникационе мреже као и поставка оптичких
каблова.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 82102
(210) Ж- 2021-926

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)
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осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то : поставка стубова
телекомуникационе мреже као и поставка оптичких
каблова.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 82103
(210) Ж- 2021-1480

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, aкумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
124

(531) 01.15.21; 26.05.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) црвена, плава, зелена
(511) Кл. 5:
дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
Кл. 32:
безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за прављење напитака;
минералне и содне воде; енергетска пића.
(111) 82104
(210) Ж- 2021-924

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 28.02.2022.
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(732) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и инструменти
за провођење, прекид, трансформацију, aкумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука, слике
или података; подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер, празни носачи података за
дигитално или аналогно снимање и складиштење;
механизми за апарате који се покрећу новцем; регистар
касе, уређаји за рачунање; рачунари и периферни
рачунарски уређаји; одела за роњење, маске за роњење,
чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и
пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то : поставка стубова
телекомуникационе мреже као и поставка оптичких
каблова.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 82105
(210) Ж- 2021-1298

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230,
Александровац, RS
(540)

(531) 05.07.10; 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.10;
28.05.00; 29.01.02; 29.01.03
(591) жута, зелена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива) - вино.
(111) 82106
(210) Ж- 2021-1310

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

VODAVODA PRIRODNO
INTELIGENTNA
(511) Кл. 16: хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); пластични материјал за
паковање (који није укључен у друге класе); нарочито
етикете и налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки материјал.
Кл. 32: вода; лековита минерлана вода; минерална
вода; газирана и негазирана стона вода за пиће;
безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, лековитом минералном
водом, минералном водом, газираном и негазираном
стоном водом за пиће, безалкохолним пићима.
(111) 82107
(210) Ж- 2021-1309

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)
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(111) 82109
(210) Ж- 2021-782

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 , Rijeka, HR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Вагилак
(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 16: хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); пластични материјал
за паковање (који није укључен у друге класе);
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, штампани каталози
и маркетиншки материјал.
Кл. 32: вода; лековита минерлана вода; минерална
вода; газирана и негазирана стона вода за пиће;
безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, лековитом минералном
водом, минералном водом, газираном и негазираном
стоном водом за пиће, безалкохолним пићима.

(531) 28.05.00
(511) Кл. 3:
парфимеријски производи,
козметика,тоалетни производи.
Кл. 5: лекови за људску употребу; лекови; додаци
исхрани и дијететски препарати; дијететски и
хранљиви
додаци;
дијететски
прехрамбени
производи за медицинске потребе; дијететски
производи за болеснике; дијететски производи
прилагођени за медицинске потребе; фарамцеутски
препарати
за
људску
употребу;
хемијскофармацеутски производи; фарамцеутски препарати;
медицински тоалетни препарати; медицински
препарати.

(111) 82108
(210) Ж- 2021-1297

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S., Kisikli Mah.
Hamal Sok. No: 4 Haskaya Koru Konaklari B-Konagi,
Uskudar, 34692, Istanbul, TR
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(531) 05.07.10; 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.10;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива) - вино.

(531) 01.01.04; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 24.09.02;
24.09.05; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце за
веш; препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразиви; сапуни; парфимерија, есенцијална уља,
козметика, лосиони за косу; средства за чишћење зуба.
Кл. 9: научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
вагање,
мерење,
сигнализација, провера (надзор), спасилачки и
наставни уређаји и инструменти; уређаји и
инструменти
за
вођење,
пребацивање,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне енергије; Уређаји за снимање,

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230,
Александровац, RS
(540)
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пренос или репродукцију звука или слике; магнетни
носачи података, дискови за снимање; компакт
дискови, ДВД и други дигитални медији за снимање;
механизми за апарате за кованице; регистарске
благајне, рачунске машине, опрема за обраду
података, рачунари; рачунарски софтвер; уређаји за
гашење пожара; наочаре за сунце.
Кл. 14: племенити метали и њихове легуре и
производи од племенитих метала или премазани
њима, који нису обухваћени другим класама; накит,
драго камење; хоролошки и хронометријски
инструменти.
Кл. 18: ташне, женске ташне, ташне, ташне и
новчаници, модне торбе.
(111) 82111
(210) Ж- 2021-1042

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No.
4115, Sharjah, AE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Allegro
(511) Кл. 29: јестива уља.
Кл. 30: тестенина; макарони; резанци; инстант
резанци; шпагети; вермићели; квасац; прашак за
пециво; преливи за салату; мајонез; сирће; кечап и
сосови (додаци храни); смрзнуто тесто; смрзнута
парата; сладолед; смрзнути воћни дезерти; ледени
дезерти; хлеб; пецива; златни сируп [шећерни
сируп], меласа; со; сенф; брашно од житарица;
зачини; течни оброци (на бази житарица и биљни);
сосови за месо [умаци]; биљни чај; мед.
(111) 82112
(210) Ж- 2021-492

(181) 23.03.2031.
(220) 23.03.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 02.09.01; 25.01.01; 25.01.05; 26.04.03; 26.04.11;
27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08
(591) плава, жута, црвена, црна.
(511) Кл. 5:
дијететски додаци и дијететски
препарати; медицински и ветеринарски препарати и
артикли; дентални препарати и артикли; хигијенски
препарати и артикли; фармацеутски и природни
лекови; храна за бебе; дијететски напици за бебе
прилагођени за медицинску употребу; дијететске
супстанце за бебе; млечне формуле за бебе; напици
за бебе; медицински чај; биљни чајеви (медицински
напици), сва пријављена роба потиче из Србије.
Кл. 29: риба, плодови мора и мекушци; намаз од рибе;
риба у маслиновом уљу; темељац од рибе; грицкалице
које се првенствено састоје од рибе; рибљи колачи;
рибљи желеи; рибљи крокети; на пари кувани или
тостирани колачи од рибље пасте (камабоко); рибље
кобасице; ракови, не живи; икра, припремљена; лигње
(припремљене); крабе, прерађене; јастози, прерађени;
прерађени плодови мора; пужеви; прерађена риба;
месо; кобасице; месни намази; замене за месо; живина;
дивљач; месни екстракти; готови оброци који се састоје
превасходно од морских плодова; антипасто салате;
припремљени оброци направљени од меса (месо
преовлађује); припремљени оброци направљени од
живине (живина преовлађује); припремљени оброци
који (начелно) садрже јаја; припремљени оброци који
се начелно састоје од поврћа; припремљени оброци
који (начелно) садрже сланину; припремљени оброци
који се суштински састоје од морских плодова;
припремљени оброци који се начелно састоје од
дивљачи; инстант супе; супе; бујон (супа); коцке за
супу; темељац; пилећи темељац; јунећи темељац;
консомеи; екстракти за супе; темељац (припремљен);
прерађено воће, печурке и поврће (укључујучи
орашасте плодове и махунарке); воћни десерти;
грицкалице на бази воћа; припремљене салате; суве
шљиве; банана чипс; чипс од кромпира; укисељено
воће; укисељено поврће; чипс од воћа; желе од воћа;
воћна пулпа; воћне салате; поврће, кувано; кувано воће;
пржени орашасти плодови; слани орашасти плодови;
исечено воће; исечено поврће; сушене јестиве алге;
сушене јестиве печурке; сушени производи од воћа;
сушено воће; кристализовано воће; кандирани
орашасти плодови; пахуљице од кромпира; њоке на
бази кромпира; кнедле на бази кромпира; палачинке од
кромпира; уштипци од кромпира; кромпир пире;
кромпир
салата;
грицкалице
од
кромпира;
конзервисано воће; конзервисано поврће; мешани
кисели краставци; грицкалице на бази орашастих
плодова; помфрит; грицкалице у облику плочица на
бази поврћа и орашастих плодова; грицкалице на бази
кокоса; грицкалице на бази поврћа; грицкалице на бази
махунарки; грицкалице на бази орашастих плодова;
грицкалице на бази млека; грицкалице на бази тофуа;
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Ж
грицкалице од јестиве морске траве; смрзнуто поврће;
смрзнуто воће; парадајз у конзерви; екстракти од
парадајза; грицкалице на бази сушеног воћа;
припремљени производи од поврћа; припремљено
воће; желеи; џемови; намази који се превасходно
састоје од воћа; воћни намаз; воћна мармелада;
мармелада; компоти; јаја; жуманце од јаја; јаја у праху;
албумен за кулинарску употребу; беланце од јаја;
млеко; млечни производи; путер; сир; производи од
сира; крем (млечни производи); шлаг; јогурт; вурда;
напици од млечних производа; кокосово млеко; млеко у
праху за прехрамбене сврхе; замене за млеко; сурутка;
пудинзи од млечних производа; десерти од млечних
производа; умаци; цацики; уља и масти; концентровани
путер; уље од путера; пречишћени путер; кокосово уље
и маст (за храну); кукурузно уље за храну; уље
орашастих плодова; уље репице,сва пријављена роба
потиче из Србије.
Кл. 30: замена за кафу; какао; кафа; чај; пиринач;
тапиока; саго; брашно; производи од житарица; хлеб;
переце; бриош; лепиње са џемом од пасуља;
франкфуртски сендвичи; пецива; кекс; колачи;
мешавине за колаче; посластице од брашна;
припремљени оброци на бази пиринча; припремљена
јела која садрже пасту; припремљени оброци у облику
пице; корица пице; подлоге за пицу; пице
(припремљене); свежа паста; паста која садржи пуњење;
сушена паста; нудле; равиоли; пасте од скробне хране;
припремљена паста; сендвичи; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; грицкалице које
се састоје од производа од житарица; грицкалице
направљене од брашна од кромпира; грицкалице
направљене од кукуруза; грицкалице направљене од
муслија; запакована храна која се састоји од пиринча са
месом, рибом или поврћем; векна са месом; пецива од
поврћа и меса; пецива од поврћа и живине; пецива која
садрже крем и воће; лиснато тесто; грицкалице од
кукуруза; грицкалице од пшенице; грицкалице од
житарица са укусом сира; кокице; чипс од житарица;
чипс на бази брашна; тортиља чипс; тортиље; јестиви
сладоледи; шербет (сладоледи); сорбе (водени
сладоледи); смрзнути јогурт (посластичарски сладолед);
слаткиши (бомбоне); жваке; чоколада; чоколадне
штангле; чоколаде; припремљени десерти (на бази
чоколаде); припремљени десерти (посластичарски);
припремљени десерти (пецива); мусли штангле; шећер,
мед, меласа; слатке глазуре и филови и пчелињи
производи за храну; прашак за пециво; квасац; со; сенф;
сирће; сосови (као зачини); зачини; ароме, осим
есенцијалних уља за напитке; лед (смрзнута вода), сва
пријављена роба потиче из Србије.
Кл. 31: пољопривредни и аквакултурни усеви,
хортикултурни и шумарски производи; семе за
садњу; семе; свеже воће, орашасти плодови, поврће и
зачинско биље; живе животиње; слад и непрерађене
житарице, сва пријављена роба потиче из Србије.
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Кл. 32: пиво и пиварски производи; минерална вода
(напици); газирана вода; безалкохолна пића; воћни
напици; сокови; сирупи за лимунаду; воћни сирупи;
сирупи за напитке; препарати за прављење
напитака,сва пријављена роба потиче из Србије.
Кл. 33: алкохолна пића (осим пива); препарати за
прављење алкохолних пића; алкохолни екстракти
воћа; алкохолне есенције; алкохолни екстракти, сва
пријављена роба потиче из Србије.
(111) 82113
(210) Ж- 2021-1521

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

GANIMED
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82114
(210) Ж- 2021-1311

(181) 27.07.2031.
(220) 27.07.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 16.01.13; 16.01.14; 24.17.04; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24
(591) бела и љубичаста (hex: #895994)
(511) Кл. 44: медицинске услуге; медицинска помоћ;
услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка
породицама са трудницама, новорођеним бебама и
малом децом; превентивно саветовање у циљу
унапређења и очувања здравља деце.
(111) 82115
(210) Ж- 2021-928

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Лјилјана Добраш, Грмовац Нова 14 014, Угриновци, RS
(540)
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(531) 03.07.19; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.05; 29.01.08
(591) црна, љубичаста, розе.
(511) Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних
текстова;
настава,
обука;
образовне
услуге;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање филмова;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
услуге превођења и тумачење језика; услуге
позајмљивања књига у библиотекама; издавање књига;
продукција радио и телевизијских програма; извођење
представа
варијетеа;
позоришна
продукција;
продукција представа; покретне библиотеке, услуге
покретне библиотеке; 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; извођење представа
уживо; услуге биоскопа; приказивање филмова у
биоскопима; планирање забава (забава); практична
обука (обука путем демонстрације); припрема и вођење
семинара; организовање и вођење радионица (обука);
услуге
омогућавања
коришћења
електронских
публикација, које се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; организовање и вођење образовних
форума уживо; писање песама; писање сценарија;
услуге стављања на располагање филмова, који се не
могу преузимати, путем видео записа на захтев; услуге
стављања на располагање телевизијских програма, који
се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
културне, образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; дистрибуција филмова; пренос
знања и искуства (обучавање); режирање филмова,
осим рекламних филмова; пружање корисничких
прегледа у забавне и културне сврхе; пружање
корисничких оцена у забавне и културне сврхе.
(111) 82116
(210) Ж- 2021-1482

(181) 23.08.2031.
(220) 23.08.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Маријана (Милан) Јеремић, Уралска 22/20,
Београд-Палилула, RS
(740) Адвокат Душан Николић, Јована Цвијића 34,
15300, Лозница
(540)

My Mini Me

Ж
Кл. 25: одећа: опрема за бебе (одећа); женске
поткошуље; доњи веш; кабанице (одећа); шалови;
собни огртачи; блузе; кошуље; кошуље кратких
рукава; гаћице за бебе; шалови; мараме; ешарпе као
одећа; сукње; одећа за плажу; пиџаме; гаће; тоге;
портикле које нису од папира; бадемантили; мајице;
сукње-панталоне; хеланке [панталоне]; дамски доњи
веш; хаљине без рукава; хаљине на трегере; спортске
трегер мајице; покривала за главу; мараме за главу;
мале капе уз главу.
(111) 82117
(210) Ж- 2021-691

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Posco International Corporation, 134,
TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: машине за прање веша; машине за прање
судова; усисивачи за прашину.
Кл. 11: фрижидери; микроталасне пећи; електрични
шпорети; шпорети на гас; електричне плоче за
кување; плоче за кување на гас; кухињски
аспиратори; инсталације за климатизацију; грејачи
воде; апарати и машине за пречишћавање ваздуха;
машине за сушење веша.
(111) 82118
(210) Ж- 2021-1519

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(511) Кл. 12: торбе прилагођене за колица за бебе;
торбе прилагођене за дечја колица.
Кл. 21: тоалетни несесери.
Кл. 22:
торбе од текситила за паковање.
Кл. 24: подлоге од тканине за пресвлачење беба;
вреће за спавање за бебе; џак скафандер за бебе;
заштитна постељина за дечије кревеце.
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Ж
(531) 01.01.14; 26.04.13; 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24
(591)
градиент-#000327-#144372,
#FFFFFF,
#D0D2D3-#FFFFFF
(511) Кл. 35: оглашавање; помоћ у пословном
управљању; објављивање рекламних текстова;
рекламирање преко телевизије.
Кл. 38:
емитовање телевизијских програма;
емитовање кабловске телевизије; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: производња филмова који нису рекламни
филмови; продукција телевизијског програма;
телевизијска забава.
(111) 82119
(210) Ж- 2021-1569

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Биљана Дојчиновић, Љешка 53, 11030,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, плава, црвена
(511) Кл. 35:
оглашавање; онлајн маркетинг.
Кл. 41:
образовне услуге; издавање нлајн
електронских часописа.
Кл. 42: услуге развоја базе података.
(111) 82120
(210) Ж- 2021-1590

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) KOOZMETIK D.O.O. , Жоржа Клеменсоа 14,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Kapetan Mišina
broj 25, Beograd - Stari grad, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15;
29.01.02; 29.01.06
(591) златна, бела
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(511) Кл. 3: сапуни за купање; сапуни за купање у
течном, чврстом или у облику гела; сапуни за лице;
сапуни за личну употребу; сапуни за негу тела;
сапуни за тело; козметички препарати за купање;
козметички препарати за негу коже; козметички
препарати за негу лица; козметички препарати за
негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба;
козметички производи за употребу на кожи;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи у облику лосиона; козметички
сетови; лосиони за хидратацију коже [козметички];
лосиони за хидратацију тела [козметички]; препарати
за хидратацију [козметички]; хидратантни лосиони
[козметички];
козметика;
козметичке
креме;
козметичке креме за кожу; козметичке креме за лице
и тело; препарати за уклањање шминке; шампони за
косу;
дезодоранси
за
људску
употребу;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за чишћење коже; препарати за негу коже
за уклањање бора, препарати за негу коже против
старења; препарати за негу усана.
Кл. 5: антиинфламаторни мелеми; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски гелови;
освеживачи просторија у спреју; репеленти за
комараце која се наносе на кожу; репеленти за
комарце.
Кл. 42: истраживања из области козметике.
(111) 82121
(210) Ж- 2021-669

(181) 16.04.2031.
(220) 16.04.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) АОД МСА ИП -Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000 Београд, Београд
(540)

(531) 02.01.04; 10.03.01; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) наранџаста, црна, браон, зелена, бела, сива.
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(511) Кл. 32: безалкохолна пића; пиво од ђумбира;
безалкохолни воћни напици; воћни сокови; сокови
од поврћа (пића); аперитиви безалкохолни; коктели
безалкохолни; освежавајућа безалкохолна пића.

Ж
(540)

(111) 82122
(210) Ж- 2021-1531

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Владимир Бањац, Косте Рацина 24/3, Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 18: торбе (коверте, кесе) од коже за
паковање; ручне торбице.
Кл. 28: ролшуе (котураљке).
(111) 82123
(210) Ж- 2021-1547

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 28.02.2022.
(732) Владимир Бањац, Косте Рацина 24/3, Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 04.05.03; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) розе, црна, бела
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и 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).
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; слад.
(111) 82125
(210) Ж- 2021-1409

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 02.03.2022.
(732) Neoplanta DOO Industrija mesa, Приморска
90, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 18: торбе (коверте, кесе) од коже за
паковање; ручне торбице.
Кл. 28: ролшуе (котураљке).
(111) 82124
(210) Ж- 2021-1462

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 02.03.2022.
(732) Драган Тимотијевић, Петефијева 47,
11000, Београд, RS
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
ЗИС / RS / IPO

(531) 25.03.11; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) оквир око исписа pantone 274C, сенка око
исписа: C:74% M:23% Y:0% K:0%
(511) Кл. 29: припремљена јела од меса, рибе и
млечних производа.
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(111) 82126
(210) Ж- 2021-1410

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 02.03.2022.
(732) DRAGANA KALAJDŽIĆ PR IZRADA
ODEĆE ZA PSE DOROTEA BEOGRAD,
Миријевски венац бр. 7, 11160 Миријево, RS
(740) Адвокат Рајко Јелушић, Немањина 4/1,
11000, Београд
(540)

(531) 04.01.02; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 25: обућа; беретке; радне блузе, одела;
радни комбинезон, одело; капе; чизме; получизме;
трегери; држачи панталона (трегери); крагне (одећа);
грејачи за врат; шалови за врат; женске поткошуље;
мале капе уз главу; боди (женско рубље); доњи веш;
кабанице (одећа); каишеви (одећа); шалови; собни
огртачи; џемпери; пуловери; џемпери (пуловери);
блузе, кошуље; кошуље кратких рукава; одећа,
шашири; оковратници који се скидају; комплети
(одећа); корсети; одела; готова, конфекцијска одећа;
гаћице за бебе (доњи веш); кравате; кратке панталоне
бермуде; панталоне; спољна одећа; конфекцијска
постава (делови одеће); шалови, мараме; мараме,
шалови; ешарпе као одећа; плетена одећа (одећа);
раменице кошуља; корсети (доњи веш); прслуци;
бретеле и нараменице за панталоне; капути; грејачи
ногу; сукње; опрема за бебе (одећа); манжетне;
манжетне кошуља (одећа); кецеље (одећа); рукавице
без прстију; папуче; пелерине; дуги капути са
крзненим оковратником; одећа за плажу; џепови за
одећу; пиџаме; хаљине; сандале; гаће; грудњаци;
огртачи, капути; мантили; униформе; пуњене јакне
(одећа); јакне (одећа); велови (одећа); купаће гаће;
одећа за купање; бадемантили; портикле које нису од
папира; ципеле; траке за главу (одећа); виндјакне;
подсукње; слипови (доњи веш); неглижеи (доњи
веш); боди (доњи веш); бандана мараме; одећа од
имитације коже; зарови, велови; костими за
маскембале; сари; мајице; турбани; аскот кравате;
појасеви за ношење новца (одећа); џепне марамице;
маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа;
саронг, одећа; хаљине на трегере; хаљине без рукава;
хеланке (панталоне); дамски доњи веш; килоте (доњи
веш); спортске трегер мајице; портикле са рукавима,
које нису од папира; везена одећа; покривала за
главу; рукавице са једним прстом; одећа од латекса;
мараме за главу.
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(111) 82127
(210) Ж- 2020-1530

(181) 14.09.2030.
(220) 14.09.2020.
(151) 03.03.2022.
(732) Загорка Калентић Марковић, Раваничка 3,
21000, Нови Сад, RS
(740) Милан Самарџић, Kондина 13 Стари град,
11000, Београд
(540)

(531) 25.01.25; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(591) црна, бела
(511) Кл. 14: накит, укључујући имитацију накита,
на пример, бижутерију; дугмад за манжетне, игле за
кравате, копче за кравате; прстенове за кључеве,
ланчиће за кључеве и привеске за њих; привеске за
накит; кутије за накит.
Кл. 16: штампани материјал, бележнице, нотеси,
штампарски комплети, штампане публикације,
приручници, папири и картонски материјали за
паковање, картонске кутије, разгледнице, честитке
канцеларијски материјал и прибор осим намештаја;
фолије и кесе за умотавање и паковање.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 82128
(210) Ж- 2021-1601

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 03.03.2022.
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet
Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam , NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GRIMALTA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 82129
(210) Ж- 2021-1594

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 03.03.2022.
(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana , US

ЗИС / RS / IPO
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

KRIZOBA
(511) Кл. 5:
инсектициди
пољопривреди.
Кл. 31: пољопривредна семена.

за

употребу

у

(111) 82130
(210) Ж- 2021-460

(181) 17.03.2031.
(220) 17.03.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju i promet
lekova PharmaS d.o.o. Beograd , Вилине воде б.б.,
11000, Београд, RS
(540)

ATEKAGO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за људску примену; хигијенски препарати
за медицинску употребу; хигијенски препарати за
медицинске потребе; фармацеутски препарати и
природна лековита средства; дијететске супстанце за
медицинске потребе; фармацеутски препарати и
супстанце за примену у области урологије;
фармацеутски препарати за примену у урологији.
(111) 82131
(210) Ж- 2021-1117

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; млечни екстракти; конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с

ЗИС / RS / IPO

бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
Кл. 30: какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и
саго; кондиторски производи; чоколада; сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
укључујући и презентацију производа, рекламирање
преко плаката, рекламирање на радију, рекламирање
преко
телевизије,
онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, оглашавање
на отвореном, управљање програмима лојалности
потрошача, циљни маркетинг.
(111) 82132
(210) Ж- 2021-1115

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; млечни екстракти; конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
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Кл. 30: какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и
саго; кондиторски производи; чоколада; сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
укључујући и презентацију производа, рекламирање
преко плаката, рекламирање на радију, рекламирање
преко
телевизије,
онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, оглашавање
на отвореном, управљање програмима лојалности
потрошача, циљни маркетинг.
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млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
укључујући и презентацију производа, рекламирање
преко плаката, рекламирање на радију, рекламирање
преко
телевизије,
онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, оглашавање
на отвореном, управљање програмима лојалности
потрошача, циљни маркетинг.

(111) 82133
(210) Ж- 2021-1116

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; млечни екстракти; конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
Кл. 30: какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и
саго; кондиторски производи; чоколада; сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, црвена, плава.
(511) Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; млечни екстракти; конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
Кл. 30: какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и
саго; кондиторски производи; чоколада; сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
укључујући и презентацију производа, рекламирање

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)
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преко плаката, рекламирање на радију, рекламирање
преко
телевизије,
онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, оглашавање
на отвореном, управљање програмима лојалности
потрошача, циљни маркетинг.
(111) 82135
(210) Ж- 2021-1453

(181) 24.08.2031.
(220) 24.08.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке; услуге
разоноде; спортске и културне активности; услуге
обуке особља; услуге пословне обуке; вођење
семинара и курсева обуке; онлајн интерактивне
услуге обуке и образовања; информисање,
саветовање и консултације и у вези са горе
наведеним услугама.
(111) 82136
(210) Ж- 2021-1262

(181) 20.07.2031.
(220) 20.07.2021.
(151) 04.03.2022.
(732) Dva en d.o.o., Светозара Радојчића 56б,
11050, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.07; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела, сива.
(511) Кл. 9: акумулатори, електрични за возила.
(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 09.07.22; 27.05.01;
29.01.15
(591) црна, тиркизна, жута, плава, бела
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
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(111) 82137
(210) Ж- 2021-386

(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 07.03.2022.
(732) TEKNOXGROUP SRBIJA DOO, Ауто-пут за
Ниш 17, Гроцка-Врчин, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање прашине влажењем и
везивањем; горива (укључујући моторна течна
горива) и материје за осветљавање; свеће и фитиљ и
за осветљавање.
Кл. 6: обични метали и њихове легуре; руде;
метални
грађевински
материјали;
преносиве
грађевине [конструкције], металне; материјали од
метала за железничке шине; неелектрични каблови и
жице од обичног метала; браварски производи, мали
метални
производи;
контејнери
од
метала
[складишни, транспортни]; сефови.
Кл. 7: грађевинске машине (багери на точковима,
ровокопачи-утоваривачи, булдозери на точковима,
хидраулични багери, дампери, вишенаменске
машине, компактори, моторни грејдери, утоваривачи
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на ланцима, утоваривачи на точковима, машине за
асфалтирање, цевополагачи, скрејпер, багери за
пренос материјала, телескопски манипулатори,
вишенаменске машине на гусеницама, булдозери на
ланцима, зглобни дампери, дреглајн багери,
бушилице, електронски кабловски чеони копачи,
хидраулични рударски чеони копачи, машине за
подземни рад на тврдом камену, машине за подземни
рад за широко чеоно откопавање, вишенаменски
ваљци, вибрацијски компактори за земљу, мини
багери) и машински алати; електро-агрегати,
генераторски агрегати и бродске агрегати, мотори и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
алтернатори; спојка која се користи за прикључење
црева за цревну пресу; пригушивачи за моторе;
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе осим
оних којима се ручно управља; инкубатори за јаја.
Кл. 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 и
репродуковање звука или слике; магнетни носиоци
података, дискови за снимање; аутоматске машине и
механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података и компјутери; бежични сетови
(комплети), телевизори (комплети); апарати за
гашење пожара; апарати и инструменти за
тестирање; каблови и жице; проводници, прекидачи,
прекидачи под притиском, спојнице које се користе
ради поправке електронике, осигурачи, уређаји за
испитивање возила, уређаји за испитивање воптаже,
уређаји за испитивање осигурача, трансформатори,
апарати за тестирање батерија који се продају у
форми прибора; термостати, мерачи, апарати и
инструменти нивелирања; тракасти метар и лењири;
микроскопи, тахометри; апарати и инструменти
дијагнозе који нису за медицинску употребу; мерачи,
термометри; сирене, блицеви, рефлектори, огледала,
антене, пуњачи батерија (акумулатора); апарати и
инструменти за мерење; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; бензинске пумпе; либеле;
сирене; браве које затварају машине; радија; батерије
(акумулатори); анласери; апарати и инструменти за
проверу брзине; каблови за батерије (акумулаторе);
прикључнице за продају у форми прибора;
електрични терминали; прекидачи; електричне траке;
регулатори температуре воде, сонде; амперметри;
уређаји за испитивање батерија (акумулатора),
терминали, детектори бензина; мерачи протока; летлампе; ом-метар мерачи електричног отпора; апарати
за мерење притиска; апарати за заваривање;
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прикључнице
за
везивање
акумулатора;
прикључнице кућишта акумулатора; заштитна
облога цеви и жица; каблови за помоћ при
стартовању акумулатора, спремиште каблова за
помоћ при стартовању; волтажни конвертори;
апарати за варење; делови и опрема за сву горе
наведену робу; делови и опрема укључена у класу 9
за теренска возила, пољопривредне машине и
машинерију за превртање земље и то појачало за
бежичну комуникацију, антене, антене за бежичну
комуникацију, аудио опрема за возила, и то стерео,
звучници, предпојачало, еквализатор, кућишта за
премошћивач и звучник, батерије (акумулатори) за
возила, компјутерски софтвер, компјутерски софтвер
који омогућава добијање непосредне информације
(real-time) путем интегрисања пословног менаџмента
дајући сакупљене податке из различитих база
података на начин који је кориснику лак за
разумевање, средства за бежичну радио трансмисију,
електричне контролне плоче/панели, електричне
бљештаве дисплеј плоче/панели, електрични релеји,
електронски и оптички комуникациони инструменти
и делови, и то оптички отпремници, електронски и
оптички комуникациони инструменти и делови, и то
оптички пријемник, електронски и оптички
комуникациони инструменти и делови, и то
дигитални отпремници, електронски контролни
системи за машине, ГПС системи, ласерски
детектори предмета за коришћење у возилима,
навигациони апарати за возила у облику компјутера
у самом возилу, регулатор и волтаже, стабилизатори
волтаже, мерачи волтаже. 12: возила; апарати за
кретање по земљи, ваздуху или води; трактори
тракторски мотори, камиони за вучу и приколице;
шасије возила; гуме за точкове возила; точкови;
приколице за возила, камиони; дампери, возила за
кретање по земљи која имају опрему за утовар,
компактовање, полагање цеви, и моторни грејдери;
вентили за гуме; ауспух, капице за отпусне вентиле;
хладњаци и вентил и хладњака; хидраулична кола и
хидраулични адаптери; ваздушне пумпе; блатобрани,
клапна блатобрани, спреј клапне; седишта и
појасеви; брисачи и лопатице брисача, анти-клизни
уређај; анти-клизни ланци; кочнице за возила; облоге
кочница
за
возила;
уређај
за
контролу
економичности потрошње горива; испусни вентили;
хидраулични уређаји за возила за кретање по земљи;
делови и опрема за горе наведену робу; делови и
опрема који су укључени у класу 12 за возила,
пољопривредне машине и машине за преметање
земље, и то радилице, брегасте осовине, мотори,
носачи, летве, облоге, трансмисије за возила за
кретање по земљи и делови конструкције, делови за
поправку и за замену истих.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање
грађевинских
машина
и
агрегата;
услуге
инсталирања (инсталационе услуге) грађевинских
машина и агрегата.
Кл. 39: транспортне услуге; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за најам
транспортних возила са припадајућом опремом и
машинеријом у грађевини; транспортна возила са
припадајућом опремом и машинеријом у рударству;
транспортна возила са припадајућом опремом и
машинеријом за асфалтирање и изградњу путева,
сетова дизел генератора и мотора.
(111) 82138
(210) Ж- 2021-385

(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 07.03.2022.
(732) TEKNOXGROUP SRBIJA DOO, Ауто-пут за
Ниш 17, Гроцка-Врчин, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање прашине влажењем и
везивањем; горива (укључујући моторна течна
горива) и материје за осветљавање, свеће и фитиљи
за осветљавање.
Кл. 6: обични метали и њихове легуре; руде;
метални
грађевински
материјали;
преносиве
грађевине (конструкције), металне; материјали од
метала за железничке шине; неелектрични каблови и
жице од обичног метала; браварски производи, мали
метални
производи;
контејнери
од
метала
(складишни, транспортни); сефови.
Кл. 7: грађевинске машине (багери на точковима,
ровокопачи-утоваривачи, булдозери на точковима,
хидраулични багери, дампери, вишенаменске
машине, компактори, моторни грејдери, утоваривачи
на ланцима, утоваривачи на точковима, машине за
асфалтирање, цевополагачи, скрејпер, багери за
пренос материјала, телескопски манипулатори,
вишенаменске машине на гусеницама, булдозери на
ланцима, зглобни дампери, дреглајн багери,
бушилице, електронски кабловски чеони копачи,
хидраулични рударски чеони копачи, машине за
подземни рад на тврдом камену, машине за подземни
рад за широко чеоно откопавање, вишенаменски
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ваљци, вибрацијски компактори за земљу, мини багери)
и машински алати; електро-агрегати, генераторски
агрегати и бродске агрегати, мотори и погонске
машине (осим за сувоземна возила); алтернатори;
спојка која се користи за прикључење црева за цревну
пресу; пригушивачи за моторе; машинске спојнице и
трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
пољопривредне справе осим оних којима се ручно
управља; инкубатори за јаја. Кл. 9:
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање
грађевинских
машина
и
агрегата;
услуге
инсталирања (инсталационе услуге) грађевинских
машина и агрегата
Кл. 39: транспортне услуге; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за најам
транспортних возила са припадајућом опремом и
машинеријом у грађевини; транспортна возила са
припадајућом опремом и машинеријом у рударству;
транспортна возила са припадајућом опремом и
машинеријом за асфалтирање и изградњу путева,
сетова дизел генератора и мотора.
(111) 82139
(210) Ж- 2021-1539

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 07.03.2022.
(732) Јелена Теофиловић, Магистралски трг 14,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 04.05.05; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, црна
(511) Кл. 35: ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анкетирање, анализирање и истраживање
тржиша; анкетирање за потребе истраживања
тржишта; вођење програма давања подстицаја
запосленима; дељење реклама преко интернета;
дељење рекламних материјала и материјала за
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оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака];
дељење рекламних огласа; дељење рекламног и
промотивног
материјала;
дељење
рекламног,
маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење
рекламног материјала [летака, брошура и штампаног
материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног
материјала и узорака у рекламне сврхе; директан
маркетинг;
компјутеризована
обрада
текста;
маркетинг; непосредно оглашавање; непосредно
оглашавање поштом у циљу привлачења нових
купаца и одржавања постојеће базе купаца;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обајвљивање рекламног материјала;
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у
вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама доступним на
интернету; онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке
услуге повезивања оглашивача са интернет
страницама; онлајн расподела маркетиншког
материјала; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи;
оптимизација
интернет
странице;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
организовање
и
вођење
презентације
производа.анализа
података
добијених
истраживањем тржишта; вођење пословног и
тржишног истраживања и анкетирања; дељење
материјала за оглашавање путем електронске поште;
дељење реклама за друге преко интернета; дељење
реклама за друге путем мреже за електронску
комуникацију; дељење реклама преко интенет мрежа
за
комуникацију;
директно
оглашавање;
дистрибуција и дељење рекламног материјала;
дистрибуција летака у рекламне сврхе; дистрибуција
производа у рекламне сврхе; дистрибуција
проспеката; дистрибуција проспеката директно или
путем поште; дистрибуција проспеката и узорака за
реклмне потребе; дистрибуција проспеката у
рекламне
сврхе;
дистрибуција
реклама
и
комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или путем поште; добротворне услуге, наиме
организовање и спровођење волонтерских програма
и пројеката којима се решавају проблеми заједница;
електронска издања штампаног материјала у
рекламне сврхе; електронско обрађивање података;
интернет маркетинг; истраживање тржишта помоћу
рачунарске базе података; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези са
рекламирањем;
компјутеризовано
управљање
пословним подацима; компјутеризовано управљање
централним
и
пословним
датотекама;
компјутеризовано централно управљање подацима;
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компјутерски помогнуте услуге пружања пословних
информација
и
пословног
истраживања;
компјутерско управљање подацима; консултативне
услуге које се тичу пословног напредовања;
консултације везане за вођење послова који се
односе на стратегију, рекламирање, производњу,
особље и малопродају; консултације које се односе
на оптимизацију софтвера за преглед интернета за
промотивне продаје; консултације у вези са
пословним
организовањем;
маркетиншко
истраживање и студије; обрада текста; обрађивање
података;
одржавање
регистра
информација;
организовање и спровођење промотивних догађаја;
организовање претплате на електронске стрипове за
друге; организовање претплате на књиге, рецензије,
новине или стрипове за друге; организовање
привременог ангажовања особља за потребе рада
канцеларије; организовање програма лојалности
потрошача у комерцијалне, промотивне и рекламне
сврхе; писање рекламних текстова; писање текстова
за промотивне и рекламне сврхе; писање текстова за
рекламне намене; планирање пословних састанака;
пословне и маркетиншке студије; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; пословно
саветовање у вези са обрадом података; пословно
саветовање, управљање, планирање и надзор;
пословно умрежавање; пословно управљање;
пословно управљање и организационо саветовање;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава; презентација предузећа и њихових
производа и услуга на интернету; презентација
предузећа на интернету и другим медијима;
презентација робе; приказивање производа јавности;
прикуљање података у базу података у рачунару;
прикупљање информација у компјутеризоване
регистре; прикупљање информација у компјутерске
базе података; прикупљање и пружање пословних
информација; прикупљање и систематизација
информација у бази података у рачунару;
прикупљање
и
систематизација
писаних
комуникација
и
података;
прикупљање
и
систематизација
података
коришћених
у
електронском преносу; прикупљање података које се
односе на информационе технологије; прикупљање
података о пословању у компјутерску базу података;
прикупљање пословних информација; прикупљање
статистичких информација; припремање аудиовизуелних презентација за рекламне потребе;
припремање
и
прикупљање
пословних
и
комерцијалних
извештаја
и
информација;
припремање маркетиншких извештаја; припремање
маркетиншког материјала; припрема рекламних
кампања;
производња
рекламног материјала;
промовисање роба и услуга за друге на интернету;
промовисање роба и услуга за друге преко глобалне
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рачунарске мреже; промовисање робе и услуга
других дељењем ваучера; промотивне и рекламне
услуге;
промотивне
услуге;
промотивно
рекламирање производа и услуга трећим лицима
путем договора о спонзорству и договора о уступању
лиценци у вези са домаћим и страним спортским
догађајима; промотивно рекламирање производа и
услуга трећим лицима путем договора о спонзорству
и договора о уступању лиценци у вези са домаћим и
страним спортским, музичким и осталим догађајима
из области културе; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са музичким догађајима; промотивно рекламне
услуге; промоција добара и услуга других путем
оглашавања на интернет страницама; промоција
посебних догађаја; промоција продаје уз помоћ
аудиовизуелних средстава; промоција рекламних
услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција
роба и услуга других путем промотивних рекламних
филмова; промоција роба и услуге других
састављањем и пласирањем реклама у електронским
часописима; промоција робе и услуга других путем
програма картица за попуст; промоција робе и услуга
кроз
спонзорисање
спорских
догађаја;
професионалне пословне консултације; пружање
клијентима информација које се односе на софтвер;
пружање комерцијалних информација; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
пружање комерцијалних информација купцима;
пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне рачунарске мреже; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање маркетиншких извештаја;
пружање маркетиншких услуга из области
друштвених медија; пружање огласног простора на
глобалној рачунарској мрежи; пружање огласног
простора у електронским медијима; пружање помоћи
у области пословне промоције; пружање помоћи у
области пословног управљања; пружање помоћи у
области руковођења пословањем и планирања;
пружање помоћи у управљању пословним
активностима; пружање пословних информација;
пружање пословних информација из области
друштвених
медија;
пружање
пословних
информација из онлајн базе података; пружање
пословних информација преко глобалне рачунарске
мреже; пружање пословних информација путем
интернета;
пружање
услуга
о
пословним
информацијама путем глобалне рачунарске мреже;
пружање услуга о пословном информисању преко
интернета; пружање услуга управљања академским
курсевима који се односе на академске институције;
пружање услуга управљања академским курсевима
који се односе на онлајн регистрацију курса;
развијање промотивних кампања за пословне
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делатности; развој и координисање волонтерским
пројектима за добротворне организације; развој
концепта
оглашавања;
развој
маркетиншких
стратегија и концепата; развој пословне стратегије;
развој процеса за анализу и спровођење стратешких
планова и управљачких пројеката; рачунарска обрада
података;
рачуноводство;
рачуноводство
код
електронског преноса средстава; ревизија пословања;
рекламирање; рекламирање за друге на интернету;
рекламирање на интернету за потребе других лица;
рекламирање преко интернета; рекламирање преко
моблиних телефонских мрежа; рекламирање преко
плаката; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање преко телевизије;
рекламирање робе и услуга онлајн продаваца путем
претраживог онлајн водича; рекламне и промотивне
услуге; рекламне и промотивне услуге и
информативне услуге које се на њих односе;
рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези
са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне
услуге; рекламне услуге и оглашавање; рекламне
услуге и оглашавање преко телевизије, радија или
поште; рекламне услуге које се односе на производе
за стварање визуелног садржаја уживо; рекламне
услуге које се пружају преко интернета; рекламне
услуге путем електронских медија; саветовање које
се односи на промоцију робе; саветовање о
непосредном маркетингу; саветовање у вези са
обрадом података; саветовање у вези са
оглашавањем; саветовање у вези са пословним
управљањем и организовањем; саветодавне услуге у
вези са организовањем и управљањем пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
сакупљање информација за потребе тржишног
истраживања; сакупљање података за потребе
тржишног
истраживања;
сакупљање,
систематизација, састављање и анализа пословних
података и информација које су ускладиштене у
компјутерској бази података; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
састављање рекламног садржаја; састављање
рекламног садржаја и реклама; систематизација
података у рачунарској бази података; системација
информација у компјутерским базама података;
спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу
организовања уговора о пружању услуга за друге;
спровођење истраживања на интернету; спровођење
пословних истраживања; статистичко анализирање и
извештавање;
статистичко
процењивање
маркетиншких података; статистичко процењивање
података добијених из истраживања тржишта;
статистичко процењивање података добијених
истраживањем
тржишта;
стратешке
анализе
пословања;
тумачење
података
добијених
истраживањем тржишта; тумачење података из
истраживања тржишта; унос и прикупљање
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информација у рачунарску базу података; уношење
информација о компанији у компјутерску базу
података; уношење информација у компјутер;
упоређивање података у рачунарској бази података;
управљање базама података; управљање и
прикупљање компјутеризованих база података;
управљање
компјутеризованим
досијеима;
управљање компјутеризованом базом података;
управљање корисничким услугама; управљање
пословним информацијама; управљање пословним
пројектима; управљање пословним пројектима и
администрација;
управљање
програмима
за
подстицај продаје; управљање трошковима; услуге
велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје
електронских издања који се могу преузети са
интернета; услуге велепродаје компјутерског
софтвера; услуге велепродаје штампаних материјала;
услуге дигиталног оглашавања; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге интернет
промоције рачунарских мрежа и интернет страница;
услуге истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; услуге истраживања тржишта у вези са
навикама коришћења интернета и лојалности купаца;
услуге компјутеризоване продаје на мало преко
интернета; услуге компјутеризованог вођења
пословних евиденција; услуге малопродаје и
велепродаје за штампане материјале; услуге
малопродаје које се пружају путем мрежа
компјутерске комуникације; услуге малопродаје
компјутерског софтвера; услуге малопродаје у вези
са електронским издањима која се могу преузимати
са интернета; услуге малопродаје у вези са играма;
услуге малопродаје штампаних материјала; услуге
маркетинга производа; услуге обраде података на
интернету; услуге обраде текста и куцања; услуге
оглашавања и рекламних информација пружених
преко интернета; услуге оглашавања на интернету;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
анализом пословања; услуге помоћи, саветовања и
консултација у вези са организовањем пословања;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
пословним планирањем; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са пословним управљањем;
услуге пословне истраге оцењивања, стручне
процене, информације и истраживање; услуге
пословног саветовања и информисање; услуге
пословног саветовања које се односи на
рекламирање; услуге пословног управљања и
консултација; услуге преписа конференцијских
позива; услуге преузимања података добијених
истраживањем тржишта; услуге придобијања
потрошача, телефоном или лично; услуге рекламе и
маркетинга; услуге рекламирања преко интернета.
Кл. 38: омогућавање приступа електронској онлајн
мрежи за проналажење информација; аудио, видео и
мултимедијско емитовање садржаја путем интернета
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и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање;
аудио емитовање путем интернета; аудио емитовање
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
аутоматски пренос дигиталних података путем
телекомуникацијских канала; бежични електронски
пренос информација; бежични електронски пренос
података; бежични електронски пренос слика;
бежични електронски пренос факсова; бежични
пренос података путем дигиталне мобилне
телефоније; бежични пренос података путем
интернета; бежично емитовање; видео емитовање;
видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; видео
емитовање путем интернета; видео пренос путем
дигиталних мрежа; дигитални пренос података;
дигитални пренос података путем интернета;
дигитални пренос порука; дигитални пренос слика;
дигитални трансфер података; дигитално аудио
емитовање; електронска достава слика и фотографија
путем глобалне рачунарске мреже; електронска
комуникација путем причаоница, линија за ћаскање
интернет форума; електронска размена података
смештених у базе података којима је могуће
приступити путем телекомуникацијских мрежа;
електронска размена порука путем линија за
ћаскање,
причаоница
и
интернет
форума;
електронски и дигитални пренос гласа, података,
слика, сигнала и порука; електронски пренос аудио,
видео и осталих података и докумената између
рачунара;
електронски
пренос
дигиталних
фотографских
докумената
између корисника
интернета; електронски пренос звука, слика и других
података и информација свих врста; електронски
пренос звука, слика и других података и
информација
свих врста
путем
интернета;
електронски пренос инстант порука; електронски
пренос инстант порука и података; електронски
пренос информација; електронски пренос и поновни
пренос звука, слике, докумената, порука и података;
електронски пренос и стриминг дигиталних
медијских садржаја за друге путем глобалне и
локалне рачунарске мреже; електронски пренос
комуникације путем факса; електронски пренос
података;
електронски
пренос
података
и
докумената; електронски пренос података и
докумената
међу рачунарским
корисницима;
електронски пренос података и докумената путем
електронских уређаја; електронски пренос података
и докумената путем рачунарских теминала и
електронских уређаја; електронски пренос порука;
електронски пренос порука и података; електронски
пренос слика; електронски пренос слика и
фотографија путем глобалне рачунарске мреже;
електронски пренос слика, фотографија, графичких
слика и илустрација путем глобалне рачунарске
мреже; електронски пренос фотографија; емитовање
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аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја
путем интернета; емитовање видео записа путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање видео и аудио садржаја путем интернета;
емитовање програма путем глобалне рачунарске
мреже; емитовање програма путем интернета;
емитовање путем глобалне рачунарске мреже;
емитовање путем интернет протокола; интерактивни
пренос видео записа путем дигиталних мрежа;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација путем виртуелне приватне мреже
[впн]; комуникација путем радио, телеграфског,
телефонског и телевизијског преноса; комуникација
путем система електронске поште; комуникације
мобилним
телефонима;
комуникације
путем
аналогних и дигиталних рачунарских терминала;
комуникације путем електронских средстава;
омогућавање приступа форумима на интернету;
омогућавање телекомуникацијских повезивања на
интернет;
омогућавање
телекомуникацијских
повезивања на интернет или базе података;
омогућавање телекомуникацијског повезивања на
гобалне комуникацијске мреже или базе података;
омогућавање телекомуникацијског приступа аудио
садржајима који се пружају путем интернета;
пружање онлајн платформи за интеракцију са
осталим рачунарским корисницима у реалном
времену; пружање онлајн приступа подацима;
пружање онлајн услуга причаоница за пренос порука
међу корисницима рачунара; пружање онлајн услуга
причаоница и дискусија; пружање онлајн услуга
причаоница и електронских огласних табли за
пренос порука међу корисницима у области од
општег интереса; пружање приступа базама података
на интернету; пружање приступа глобалној
компјутерској мрежи; пружање приступа интернет
порталима; пружање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима путем мобилног
интернета; пружање приступа мобилним интернет
платформама;
пружање
приступа
мобилним
интернет порталима; пружање приступа онлајн
форумима; пружање услуга онлајн дискусије;
рачунарска међукомуникација; рачунарски подржан
података и слика; рачунарски подржан пренос
података; рачунарски подржан пренос порука;
рачунарски
подржан
пренос
слика;
слање
електронских порука; слање електронских порука
путем интернет страница; слање и примање
електронских порука; слање порука; слање порука
путем вебсајта; слање, примање и прослеђивање
електронских
порука.омогућавање
приступа
електронској онлајн мрежи за проналажење
информација;
бежични
електронски
пренос
гласовних сигнала; бежични електронски пренос
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гласовних сигнала, података, факсимила, слика и
информација; бежични пренос података путем
бежичних
апликацијских
протокола
[wап];
електронска испорука докумената; електронски
пренос аудио, видео и осталих података и
докумената између п2п мреже; електронски пренос
дигиталних фотографских докумената између
корисника
интернета;
електронски
пренос
дигиталних фотографских докумената путем п2п
мреже; електронски пренос докумената; електронски
пренос података и докумената путем рачунарских
терминала; електронски пренос поште и порука;
електронски пренос рачунарских програма путем
интернета;
електронски
трансфер
података;
електронско чување и прослеђивање порука;
емитовање
мултимедијалних садржаја
путем
интернета;
емитовање
података;
емитовање
телевизијских програма путем интернета; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмских и телевизијских садржаја или
програма, укључујући на интернету, на мобилним
комуникацијским мрежама и другим медијима;
инстант размена порука; интегрисане услуге
дигиталне мреже [исдн]; интерактивна испорука
видео записа путем дигиталних мрежа; интерактивно
емитовање; интернет комуникација; интернетска
испорука докумената путем глобалне рачунарске
мреже; компјутерски потпомогнут пренос података;
компјутерски потпомогнут пренос порука, података
и слика; комуникација преко мреже оптичких
влакана; комуникација путем виртуелне приватне
мреже [впн]; комуникације путем или између
рачунара и рачунарских терминала; комуникације
путем мултинационалних телекомуникацијских
мрежа;
комуникације
путем
рачунара;
комуникацијске услуге које се пружају путем
интернета;
комуникацијске
услуге
путем
рачунарских мрежа; консултантске услуге које се
односе на пренос података; консултантске услуге на
пољу електронских комуникација; консултантске
услуге на пољу телекомуникација; мрежни пренос
звукова, слика, сигнала и података; мултимедијално
емитовање
путем
интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
интернета
и
других
комуникацијских мрежа; обезбеђење корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
бежичног приступа интернету за више корисника;
омогућавање интернет приступа базама података;
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама и интернет страницама које
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садрже информације о широком распону тема;
омогућавање корисничког приступа интернету
[пружаоци услуга]; омогућавање корисничког
приступа
информацијама
и
информационим
услугама које су доступне на интернету и на другим
рачунарским мрежама; омогућавање корисничког
приступа информацијама на интернету; омогућавање
корисничког приступа платформама на интернету;
омогућавање корисничког приступа порталима на
интернету; омогућавање корисничког приступа
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приватних и безбедних електронских
комуникација у реалном времену путем рачунарске
мреже; омогућавање приступа базама података и
информација путем глобалних рачунарских мрежа;
омогућавање приступа базама података на
интернету; омогућавање приступа базама података
на рачунарским мрежама; омогућавање приступа
већег броја корисника глобалним рачунарским
информационим мрежама за пренос и ширење
широке палете информација; омогућавање приступа
глобалној рачунарској информационој мрежи за
више корисника; омогућавање приступа глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање приступа глобалној
рачунарској мрежи за више корисника; омогућавање
приступа
електронским
информацијам,
комуникацијама и платформама за трансакције на
интернету; омогућавање приступа електронским
комуникацијским мрежама; омогућавање приступа
електронским комуникацијским мрежама, интернету
и
екстранетима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронским страницама;
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа и изнајмљивање времена за приступ
рачунарској бази података; омогућавање приступа
интернет порталима који нуде програме видео
програма на захтев; омогућавање приступа интернет
страницама за расправе на интернету; омогућавање
приступа интернет страницама на интернету или
било којој другој
комуникацијској
мрежи;
омогућавање приступа интернет страницама, пошти
и информативним порталима; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа интернету; омогућавање
приступа интернету и другим комуникацијским
мрежама; омогућавање приступа информацијама на
интернету; омогућавање приступа информацијама на
рачунарским мрежама; омогућавање приступа
информацијама путем интернета; омогућавање
приступа информацијама путем мрежа за размену
података; омогућавање приступа линијама за
ћаскање на интернету; омогућавање приступа
линијама за ћаскање, причаоницама и форумима на
интернету,
укључујући
мобилни
интернет;
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омогућавање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима преко интернета;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа на захтев
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приступа платформама и порталима на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету
за
потребе
размене
дигиталних
фотографија; омогућавање приступа платформама на
интернету, као и на мобилном интернету;
омогућавање приступа подацима или документима
који се чувају електронски у централним датотекама
за консултације на даљину; омогућавање приступа
подацима
на
комуникацијским
мрежама;
омогућавање приступа подацима на рачунарским
мрежама; омогућавање приступа подацима путем
интернета; омогућавање приступа порталима за
дељење видео садржаја; омогућавање приступа
порталима на интернету; омогућавање приступа
причаоницама на интернету; омогућавање приступа
рачунарским
базама
података;
омогућавање
приступа рачунарским мрежама; омогућавање
приступа рачунарским програмима на мрежама за
размену
података;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
каналима
за
услуге
телешопинга;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
мрежама;
омогућавање
приступа телекомуникацијској инфраструктури за
друге кориснике; омогућавање телекомуникацијских
повезивања на базе података; омогућавање
телекомуникацијских повезивања на интернет у
кафићима;
омогућавање
телекомуникацијског
приступа видео и аудио садржајима који се пружају
путем онлајн услуга видеа на захтев; омогућавање
телекомуникацијског приступа видео садржајима
који се пружају путем интернета; омогућавање
телекомуникацијског
приступа
телевизијским
програмима који се пружају путем услуге видеа на
захтев; омогућавање телекомуникацијског приступа
филмским и телевизијским програмима који се
пружају путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио података; пренос аудио података путем
интернета; пренос аудио садржаја; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос берзанских
информација путем телекомуникацијских медија;
пренос видео података; пренос видео података путем
интернета; пренос видео порука; пренос видео
садржаја; пренос видео садржаја на захтев; пренос
видео садржаја путем интернета; пренос графике на
мобилне телефоне; пренос дигиталних датотека;
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пренос дигиталних информација; пренос електронске
поште; пренос електронских података; пренос
електронских порука; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података у
реалном времену; пренос звука, видео записа и
информација; пренос звука и визуелних записа путем
мрежа; пренос звука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа;
пренос звука и слике путем сателита; пренос звука и
слике
путем
сателита
или
интерактивних
мултимедијских мрежа; пренос звука, слике и
података путем интернета; пренос звука, слике и
података у виду сигнала; пренос звучних сигнала;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачунарске мреже
или интернета; пренос и дистрибуција података
путем глобалне рачунарске мреже; пренос инстант
порука; пренос информација; пренос информација
базе података путем телекомуникацијских мрежа;
пренос информација и података путем интернета;
пренос информација и података путем компјутерских
мрежа; пренос информација и података путем онлајн
услуга; пренос информација и података путем онлајн
услуга и интернета; пренос информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; пренос
информација на аудио-визуелном пољу; пренос
информација о широком опсегу тема; пренос
информација о широком опсегу тема, укључујући
онлајн и преко глобалне рачунарске мреже; пренос
информација путем бежичних мрежа; пренос
информација путем дигиталних мрежа; пренос
информација путем електронских комуникацијских
мрежа; пренос информација путем интернета; пренос
информација путем компјутерских мрежа; пренос
информација путем националних и међународних
мрежа; пренос информација путем онлајн услуга;
пренос информација путем рачунара који су
повезани на исту телематску мрежу; пренос
информација путем рачунарских мрежа; пренос
информација, укључујући интернет странице,
рачунарске програме и било које друге податке;
пренос и пријем информација базе података путем
телекомуникацијских мрежа; пренос и ширење
информација и података путем рачунарских мрежа и
интернета; пренос компјутеризованих података;
пренос кратких порука; пренос мултимедијалног
садржаја путем интернета; пренос података; пренос
података, аудио, видео и мултимедијалних датотека;
пренос података, аудио, видео и мултимедијалних
датотека, укључујући датотеке које се могу
преузимати и датотеке које се преносе стримингом
преко глобалне рачунарске мреже; пренос података
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електронским путем; пренос података електронском
поштом; пренос података, звука и слике; пренос
података и гласовних датотека путем електронске
поште; пренос података између умрежених
компјутерских система; пренос података и
информација помоћу рачунара и средстава
електронске комуникације; пренос података и
информација путем компјутера; пренос података
кроз системе за видео комуникацију; пренос
података, порука и информација; пренос података
путем интернета; пренос података путем компјутера;
пренос података путем компјутерских мрежа; пренос
података путем онлајн услуга; пренос података
путем рачунарских мрежа; пренос података путем
телекомуникација;
пренос
података
путем
телекомуникационих
мрежа;
пренос
подкаст
садржаја; пренос порука и слика; пренос порука и
слика између мобилних телекомуникационих
уређаја; пренос порука и слика помоћу рачунара;
пренос порука и слика посредством рачунара; пренос
порука и слика путем компјутерских мрежа; пренос
порука и слика путем мобилног телефона; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и
других комуникацијских мрежа; пренос порука,
података и садржаја путем интернета и других
рачунарских и комуникацијских мрежа; пренос
порука помоћу рачунара; пренос порука путем
електронских медија; пренос порука путем
интернета; пренос порука путем компјутерских
мрежа; пренос програма рекламног садржаја и
медијског вида комуникације рекламног саджаја
путем дигиталних комуникационих мрежа; пренос
рачунарских података; пренос садржаја који су
створили корисцници путем интернета; пренос
сигнала у виду података; пренос слика између
мобилних телекомуникационих уређаја; пренос
слика путем рачунара; пренос сликовног и говорног
садржаја путем интернета; пренос сликовног
садржаја путем интернета; пренос стримованог звука
и аудиовизуелних снимака путем интернета; пренос
текста; пренос текста путем интернета; преношење
текстуалног
садржаја
дигиталним
путем;
прикупљање и пренос електронских порука; приступ
и комуникацијске услуге на интернету и путем
интранета; приступ комуникацијским интернет
везама помоћу којих се корисник пребацује са једне
интернет странице на друге локалне и глобалне
интернет странице; прослеђивање порука свих врста
на интернет адресе [wеб мессагинг]; пружање
"фраме релаy" услуга повезивања ради преноса
података; пружање брзог приступа глобалној
рачунарској информацијској мрежи; пружање брзог
приступа интернету; пружање брзог приступа
рачунарским мрежама; пружање вишекорисничког
приступа власничкој збирци информација путем
глобалних рачунарских информацијских мрежа;
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пружање интерактивног онлјан форума за потребе
пружања емоционалне подршке пацијентима
оболелим од рака и њиховим породицама; пружање
интернет лист сервера за пренос порука међу
рачунарским корисницима; пружање информација о
бежичним комуникацијама; пружање информација у
области телекомуникација; пружање корисничког
приступа
онлајн
страницама
које
садрже
информације о широком спектру тема; пружање
међународних
телекомуникацијских
услуга;
пружање обавештења путем електронске поруке
везано за измене процена које могу утицати на
финансијски
портфолио;
пружање
приступа
електронскими базама података; пружање приступа
компјутерским, електронским и онлајн базама
података; пружање приступа огласним таблама;
пружање приступа онлајн причаоницама; пружање
приступа подацима и информацијама на интернету;
пружање приступа порталима на интернету, као и на
интернету на мобилном телефону; пружање
приступа причаоницама; пружање приступа путем
мреже података софтверу за приступ интернету;
пружање приступа собама за ћаскање; пружање
приступа услугама блогова, причаоница, огласних
табли и дискусија; пружање средстава и опреме за
одржавање видео конференција; пружање средстава
и опреме за одржавање телеконференција; пружање
телекомуникационог приступа видео и аудио
садржају; пружање услуга бирања везе и наменског
прикључка интернету за више корисника; пружање
услуга гласовне комуникације путем интернета;
пружање услуга гласовних причаоница; пружање
услуга електронске поште; пружање услуга
електронске поште и слања инстант порука; пружање
услуга електронских интернет огласнх табли за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
пружање услуга за одржавање видео конференција;
пружање услуга интернет форума; пружање услуга
интернет форума за пренос порука, коментара и
мултимедијалних садржаја међу корисницима;
пружање услуга интернет форума за пренос порука
међу рачунарским корисницима; пружање услуга
комуникације путем радиа и мобилних телефона;
пружање услуга комуникације путем радиа и
мобилних телефона у добротворне сврхе; пружање
услуга кратких гласовних порука [всмс]; пружање
услуга линија за ћаскање на интернету; пружање
услуга онлајн причаоница; пружање услуга онлајн
соба за ћаскање; пружање услуга онлајн форума;
пружање услуга преноса текстуалног садржаја у
реалном времену; пружање услуга причаоница за
пренос порука, коментара и мултимедијалних
садржаја међу корисницима; пружање услуга
причаоница и форума на интернету; пружање услуга
причаоница на интернету за повезивање на
друштвеним мрежама; пружање услуга причаоница
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на интернету и електронских огласних табли за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
рачунарске комуникацијске услуге; рачунарски
пренос информација; саветодавне и консултантске
услуге које се односе на бежичне комуникације;
саопштавање
информација
путем
рачунара;
саопштавање података путем електронске поште;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике,
сигнала и података; слање, примање и прослеђивање
електронских порука; стриминг аудио, визуелног и
аудио-визуелног
материјала
путем
глобалне
рачунарске мреже; стриминг [проток] аудио и видео
материјала на интернету; стриминг [проток] аудио
материјала на интернету; стриминг [проток] видео
материјала на интернету; стриминг [проток]
података; телекомуникације; телекомуникацијске и
комуникацијске услуге; телекомуникацијске услуге
које се пружају путем интернета, интранета и
екстранета; телекомуникацијске услуге које се
пружају путем интернет платформи и портала;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
оптичких,
бежичних
и
кабловских
мрежа;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
телекомуникацијске услуге омогућавања приступа
глобалној рачунарској мрежи за већи број корисника;
трансфер електронских података; услуге аудио и
видео емитовања садржаја путем интернета; услуге
бежичне гласовне поште; услуге бежичног
дигиталног
преноса
порука;
услуге
веб
конференција; услуге видео, аудио и телевизијског
стриминга; услуге видеоконференција; услуге
видеотекста; услуге гласовног бирања; услуге
говорне
поште;
услуге
дигиталне
мрежне
телекомуникације; услуге дигиталног преноса;
услуге дигиталног преноса аудио и видео података;
услуге
електронске
комуникације;
услуге
електронске поште; услуге електронске поште и
преноса путем факсимила; услуге електронске поште
и сандучета; услуге електронске поште и слања
порука; услуге електронске размене података [еди];
услуге електронског билтена [телекомуникационе
услуге]; услуге електронског преноса порука; услуге
емитовања; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета; услуге интерактивне комуникације;
услуге интерактивног видеотекста; услуге интернета
и дигиталног преноса за аудио, видео или графичке
податке; услуге интернетског емитовања; услуге
интернетског слања порука; услуге интернет
телефоније; услуге комутационих система; услуге
преноса видео садржаја на захтев које се пружају
путем нтернета; услуге преноса и комуникације
видео и аудио записа; услуге преноса и пријема
података путем средстава за телекомуникацију;
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услуге преноса података путем електронске мреже;
услуге преноса телевизије путем интернета [иптв];
услуге причаоница за друштвене мреже; услуге
прослеђивања
електронске
поште;
услуге
прослеђивања
преноса;
услуге
пружања
интернетских услуга [исп]; услуге пружаоца
интернет услуга; услуге размене веб порука; услуге
размењивања текстуалних и нумеричких дигиталних
порука; услуге рачунарске комуникације за пренос
информација; услуге сигурне електронске поште;
услуге слања кратких порука [смс]; услуге
текстуалних порука; услуге телевизијског емитовања
за мобилне телефоне; услуге телеконференција;
услуге телеконференција и видеоконференција;
услуге телеприсутности на конференцијама; услуге
телетекста и интерактивног емитовања; услуге
телефонирања преко приватних телефонских
централа; услуге фокусираног емитовања видео
садржаја; форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама; шифровани електронски пренос и
испорука сачуваних података.
Кл. 41:
академско менторство деце школског
узраста; вођење забавних активности; вођење
забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење забавних догађаја уживо; вођење
забавних догађаја уживо и филмских фестивала;
вођење изложби из области забаве; вођење
културних активности; вођење културних догађаја;
вођење курсева за обуку у области технологије и
иновација; вођење курсева учења на даљину; вођење
обилазака историјских локалитета у образовне сврхе;
вођење обилазака културних знаменитости у
образовне сврхе са водичем; вођење обилазака музеја
у образовне сврхе; вођење образовних курсева;
вођење образовних семинара; вођење образовних
форума уживо; вођење обука; вођење обуке у склопу
кампа за обуке; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара на тему личне свести;
вођење радионица и семинара на тему самосвести;
вођење семинара; вођење семинара за обуку; вођење
такмичења на интернету; вођење учења на даљину на
нивоу основног образовања; вођење часова;
договарање, реализација и организација семинара,
предавања, презентација и симпозијума у вези са
подучавањем језика; додатно образовање; забава у
виду квизова који се одвијају уживо; забавне и
културне активности; забавне и спортске активности;
курсеви језика; курсеви учења на даљину; образовне
и забавне услуге; образовне услуге; онлајн
електронско издавање књига и периодичне штампе;
онлајн пружање услуга игрица виртуелне стварности
путем рачунарске мреже; онлајн услуге забаве;
организовање и вођење забавних активности;
организовање и вођење забавних догађаја;
ЗИС / RS / IPO
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организовање и вођење забавних догађаја уживо;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање курсева обуке; организовање курсева
учења на даљину; организовање образовних,
забавних, културних и спортских такмичења;
организовање образовних, забавних, спортских и
културних догађаја; организовање подучавања
језика; организовање програма за обуку младих;
подучавање страних језика; приказивање филмова;
приказивање филмова, емисија, представа или
музичких наступа; припремање обуке; пружање
информација о образовању; пружање информација о
онлајн образовању; пружање онлајн информација из
области образовања; пружање он-лајн стрипова и
романа у сликама који се не могу преузети; пружање
он-лајн туторијала; пружање онлајн услуга
подучавања; пружање услуга едукативне забаве за
децу у центрима за ваншколске активности; пружање
услуга он-лајн обуке; пружање услуга онлајн
стрипова, који се не могу преузети.академије
[образовне]; академско менторство деце школског
узраста; анализирање резултата образовних тестова и
података за друге; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење конференција; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
обилазака са водичем у културне и образовне сврхе;
вођење образовних догађаја; вођење образовних
конференција; вођење радионица за обуку; вођење
спортских догађаја; вођење тура по пећини са
водичем у образовне сврхе; вођење учења на даљину
на апсолвентском нивоу; вођење учења на даљину на
нивоу средњег образовања; вођење учења на даљину
на универзитетском нивоу; забава путем телевизије
засноване на интернетском протоколу; забава у виду
извођења уживо аудио и визуелних дела, музичких,
мешовитих, информативних и комичарских дела;
забава у виду редовних телевизијских програма у
области забаве за децу; забава у виду спортских
такмичења; забава у виду услуга мобилне телевизије;
издавање брошура; 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 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 штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
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периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање књига; издавање књига и магазина;
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
периодичних часописа и књига у електронском
формату; издавање периодичних часописа, каталога
и проспеката; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање проспеката; издавање текстова и слика, и у
електронском формату, осим за рекламне потребе;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже;
издавање часописа; издавање часописа и књига у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату на интернету; 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; информације
које се односе на образовање и забаву; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
или путем телевизије, широкопојасних и бежичних
комуникација; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
са рачунарске базе података или интернета путем
телевизијских или радио програма; информације о
активностима у слободно време; испити из области
образовања; консултантске услуге које се односе на
академске предмете; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; 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 у вези са
образовањем; консултантске услуге у области
образовања и забаве које се пружају путем позивних
центара
и
дежурних
телефонских
линија;
консултантске услуге у области образовања, обуке и
усавршавања, и забаве које се пружају путем
позивних центара и дежурних телефонских линија;
консултовање које се односи на организовање и
вођење колоквијума; консултовање које се односи на
организовање и вођење конференција; консултовање
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које се односи на организовање и вођење радионица
за обуку; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; мултимедијално
издавање електронских издања; мултимедијално
издавање књига; мултимедијално издавање књига,
магазина, дневника и електронских издања;
мултимедијално издавање магазина; мултимедијално
издавање
магазина,
часописа
и
новина;
мултимедијално издавање новина; мултимедијално
издавање штампаног материјала; настава, обука;
образовање, подучавање и обука; образовање у
интернатима; образовне услуге које пружају
академије;
образовно
тестирање;
обука
и
усавршавање за развој људских ресурса; обука и
усавршавање за развој људских ресурса, тимова и
организација; обука [тренирање]; одржавање часова,
часова под рукодством реномираних мајстора,
радионица, семинара и кампова из области јоге;
омогућавање играња игара на интернету које се не
могу преузети; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање онлајн семинара обуке; омогућавање
онлајн уметничких изложби у културне или
образовне сврхе; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; омогућавање привременог
коришћења онлајн игрица које се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима за подучавање математике, који се не
могу преузети; омогућавање приступа онлајн видео
садржајима који се не могу преузети; омогућавање
приступа онлајн издањима у облику новинских
чланова за децу, која се не могу преузети;
омогућавање приступа онлајн магазинима који се не
могу преузети; омогућавање приступа онлајн
стриповима који се не могу преузети; омогућавање
програма обуке; онлајн издавање електронских
књига и часописа; онлајн издавање електронских
магазина; онлајн издавање електронских новина;
онлајн издавање електронских часописа; онлајн
издавање часописа или дневника [услуге веблога];
он-лајн
публикације
електронских
књига;
организација и пружање услуга игара и такмичења
путем интернета; организација такмичења у
електронским играма; организовања и уређивање
семинара, конференција, курсева обуке и даљег
усавршавања; организовање догађаја из области
културе; организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја из
области спорта у добротворне сврхе; организовање
забавних активности за потребе летњих кампова;
организовање забавних догађаја; организовање
забавних догађаја уживо; организовање забавних
наступа;
организовање
забавних
приредби;
организовање и вођење догађаја из области културе;
организовање и вођење догађаја из области спорта;
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организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење културних
активности; организовање и вођење образовних
догађаја; организовање и вођење образовних
курсева; организовање и вођење образовних
семинара; организовање и вођење радионица и
семинара; организовање и вођење радионица [обука];
организовање и вођење семинара за обуку;
организовање и вођење спортских и догађаја из
културе; организовање игара и такмичења путем
интернета; организовање изложби за образовне
потребе; организовање изложби за потребе обуке;
организовање изложби из области филма у образовне
или културне сврхе; организовање изложби,
конвенција и конференција за културне или
образовне потребе; организовање изложби у
културне и образовне сврхе; организовање и
реализација колоквијума, конференција и конгреса;
организовање
и
реализација
колоквијума,
конференција, конгреса, семинара, симпозијума
радионица за обуку; организовање и реализација
конвенција;
организовање
и
реализација
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање и реализација конференција и
конгреса; организовање и реализација конференција
и
семинара;
организовање
и
реализација
конференција, конвенција и изложби за културне или
образовне потребе; организовање и реализација
конференција, конвенција, образовних изложби,
часова, предавања, семинара и радионица за обуку;
организовање и реализација конференција, конгреса
и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација конференција,
конгреса, семнара, симпозијума, курсева обуке,
часова и предавања; организовање и реализација
конференција, конгреса, симпозијума и семинара;
организовање и реализација курсева за обуку;
организовање
и
реализација
образовних
конференција;
организовање
и
реализација
предавања; организовање и реализација радионица,
туторијала, семинара и конференција; организовање
и реализација састанака у области образовања;
организовање и реализација семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација семинара,
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање и реализација семинара,
конференција, курсева за обуку и усавршавање;
организовање и реализација семинара, радионица
[образовних], конгреса, колоквијума, курсева учења
на даљину и изложби за културне потребе;
организовање и реализација спортских и културних
догађаја; организовање и реализација такмичења
[образовање или забава]; организовање и реализација
туторијала; организовање и реализација чсаова;
ЗИС / RS / IPO
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организовање
колоквијума;
организовање
конвенција; организовање конгреса; организовање
конгреса и конференција за културне и образовне
потребе; организовање конференција; организовање
културних и спортских догађаја; организовање
културних и уметничких догађаја; организовање
курсева за обуку на образовним институцијама;
организовање наступа из области културе;
организовање образовних активности за потребе
летњих кампова; организовање образовних догађаја;
организовање образовних и забавних догађаја за
особље и руководиоце; организовање образовних
конференција; организовање образовних курсева;
организовање образовних наступа; организовање
образовних семинара; организовање образовних
форума уживо; организовање обука; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; организовање
професионалних радионица и курсева за обуку;
организовање радионица и семинара; организовање
семинара за обуку; организовање семинара и
конференција;
организовање
симпозијума
и
радионица за обуку; организовање спортских
активности
за
потребе
летњих
кампова;
организовање такмичења за образовање или забаву;
организовање такмичења за образовне или забавне
сврхе; организовање такмичења или других
спортских и културних догађаја у добротворне
сврхе; организовање такмичења [образовних или
забавних];
организовање
форума
уживо;
организовање часова; писање и објављивање
текстова, осим у рекламне сврхе; писање текстова*;
подучавање; подучавање плеса за децу; подучавање
у области физичких вежби; подучавање у
припремним школама; практична настава [обука
путем демонстрације]; представљање аудио и
визуелних записа; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; припрема наставних планова,
курсева, уџбеника и испита; припрема образовних
курсева и испита; припрема, примена и бодовање
стандардизованих тестова; припрема, реализација и
организација радионица за обуку; припремни
курсеви за државне испите; производња аудио и
видео записа; производња аудио програма;
производња аудио садржаја који су доступни за даље
преузимање; производња видео записа; производња
видео садржаја који се могу преузети са интернета;
производња и изнајмљивање образовног материјала
и материјала за подучавање; производња материјала
за обуку; производња образовних и материјала за
обуку;
производња
образовних
материјала;
професионално саветовање у вези са образовањем и
обуком; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; пружање додатних
курсева; пружање електронских издања, која се не
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могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање електронских издања, која се не могу
преузети, са интернета; пружање електронских
публикација које се не могу преузети, у вези са
подучавањем језика; пружање информација из
области образовања; пружање информација које се
односе на наставак образовања путем интернета;
пружање информација које се односе на наступе
уживо; пружање информација које се односе на
рекреативне активности; пружање информација онлајн у вези са рачунарским играма и рачунарским
додацима за игре; пружање информација у вези са
забавом путем интернета; пружање информација у
вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и
културним активностима; пружање информација у
вези са обуком; пружање језичких курсева; пружање
курсева обуке; пружање курсева обуке на нивоу
средње школе, факултета или постдипломском
нивоу; пружање образовних курсева; пружање
образовних курсева, предавања, семинара и програма
за обуку младих; пружање обуке и образовања;
пружање он-лајн информација у вези са забавом или
образовањем; пружање он-лајн информација у вези
са
образовним
активностима,
активностима
оспособљавања, забавним, спортским и културним
активностима; пружање он-лајн информација у
области забаве рачунарским играма; пружање онлајн часописа са општом тематиком, који нису за
преузимање; пружање показних образовних вежби;
пружање услуга образовних испита; пружање услуга
образовних испита и тестова; пружање услуга онлајн забаве у виду забавних игара; пружање услуга
онлајн компјутерских игара; пружање услуга онлајн
стрипова, који се не могу преузети; пружање услуга
у
области
образовања;
пружање
услуге
оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже;
саветовање и подучавање о каријери [савети везани
за обуку и образовање]; саветовање у вези са
пословном обуком; саветодавне услуге које се
односе на обуку; стручна обука; уређивање, вођење и
организовање конференција, конгреса, колоквијума,
радионица [обука], семинара и симпозијума;
уређивање
електронских
књига;
уређивање
електронских публикација; уређивање журнала;
уређивање књига; уређивање књига и електронских
публикација; уређивање магазина; уређивање
новина; уређивање периодичних издања; уређивање
писаних текстова; уређивање писаних текстова, осим
рекламних текстова; уређивање публикација;
уређивање текста пред штампање; уређивање
текстова; уређивање текстова, осим рекламних
текстова; уређивање штампаних материјала и
текстова; уређивање штампаних садржаја и текстова,
осим рекламних текстова; уређивање штампаног
материјала који садржи слике, осим за рекламне
потребе; услуге високошколског, академског,
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лингвистичког и струковног образовања и обуке;
услуге високошколског образовања; услуге давања
упутстава и обуке; услуге електронских игара путем
интернета; услуге електронских игара путем интернета
или друге комуникацијске мреже; услуге забаве које
пружају кампови за одмор; услуге игара које се пружају
комуникацијом помоћу рачунарских терминала или
мобилних телефона; услуге игара које се пружају на
интернету са рачунарске мреже за потребе забаве и
усавршавања; услуге игара које се пружају на
интернету са рачунарске мреже или мреже мобилне
телефоније; услуге игара које се пружају преко
комуникацијских мрежа; услуге игара које се пружају
преко
рачунарских
мрежа
и
глобалних
комуникацијских мрежа; услуге клуба у виду забаве;
услуге лингвистичког образовања и обуке; услуге
образовања и обуке; услуге образовања и обуке које се
односе на музику и плес; услуге образовања и обуке
које се односе на спорт; услуге образовања и
подучавања; услуге образовања које пружају школе;
услуге образовања, обуке и забаве; услуге обуке у
области развоја рачунарских програма; услуге он-лајн
игара; услуге подучавања виших разреда основних
школа; услуге подучавања у основним школама; услуге
преводиоца; услуге пружања забавних садржаја; услуге
пружања забавних садржаја у аудио формату; услуге
пружања обуке; услуге рекреативних кампова; услуге
синхронизовања на страном језику; услуге струковног
образовања и оспособљавања; услуге тумачења и
превођења; услуге учења на даљину; услуге учења на
даљину које се пружају на интернету; услуге учитељске
обуке; услуге школа језика; учење на даљину; ширење
образовног материјала.
Кл. 42: дизајн и развој носилаца дигиталног звука и
слике; дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајн и
развој софтвера за рачунарске игре; дизајн и развој
софтвера за рачунарске игре и софтвера за виртуелну
реалност.ажурирање
веб
сајтова;
ажурирање
интернет страница; ажурирање и одржавање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарских
програма;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање софтвера за обраду података; ажурирање
софтвера за паметне телефоне; ажурирање
софтверских база података; веб дизајн; графички
дизајн посредством рачунара; графички дизајн
промотивног материјала; даљинско управљање
серверима; декодирање података; дигитализација
докумената [скенирање]; дигитализација звука и
слике; дизајн анимација; дизајн веб сајтова; дизајн
графичке илустрације; дизајн и графички дизајн за
израду веб сајтова; дизајн и графички дизајн за
израду веб страница на интернету; дизајн и израда
почетних страница и веб сајтова; дизајн и креирање
веб сајтова; дизајн и креирање почетних страница и
веб сајтова; дизајн и креирање почетних страница и
веб страница; дизајн и креирање почетних страница
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и интернет страница; дизајн и одржавање почетних
страница на интернету; дизајн и развој веб станица;
дизајн и развој електронских речника; дизајн и развој
електронских речника и база података за превођење;
дизајн и развој електронских система за заштиту
података; дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; дизајн и развој
мултимедијалних производа; дизајн и развој
оперативног софтвера за приступ и коришћење
мреже рачунарства у облаку; дизајн и развој
оперативног софтвера за рачунарске мреже и
сервере; дизајн и развој почетних страница и веб
сајтова; дизајн и развој рачунара и рачунарских
програма; дизајн и развој рачунара и рачунарског
софтвера; дизајн и развој рачунарских база података;
дизајн и развој рачунарског софтвера за оцењивање и
израчунавање података; дизајн и развој рачунарског
софтвера за управљање базом података; дизајн и
развој рачунарског софтвера за читање, пренос и
организацију података; дизајн и развој рачунарског
хардвера, софтвера и базе података; дизајн и развој
система за обраду података; дизајн и развој система
за приказ података; дизајн и развој система за
складиштење података; дизајн и развој система за
унос података; дизајн и развој софтвера виртуелне
реалности; дизајн и развој софтвера за електронске
базе података; дизајн и развој софтвера за инстант
слање порука; дизајн и развој софтвера за развој веб
сајтова; дизајн и развој софтвера за рачунарске игре
и софтвера за виртуелну реалност; дизајн и развој
софтвера из области мобилних апликација; дизајн и
развој софтвера и хардвера за компресију и
декомпресију мултимедијског садржаја; дизајн и
развој софтвера и хардвера за обраду и дистрибуцију
мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и
хардвера за оператере звука и видео записа; дизајн и
развој софтвера и хардвера за претварање података и
мултимедијских садржаја из и у различите
протоколе; дизајнирање веб сајтова за рекламне
потребе; дизајнирање веб страница; дизајнирање
видеографике уз помоћ рачунара; дизајнирање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање и
изнајмљивање софтвера; дизајнирање, инсталирање,
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање интернет страница; дизајнирање,
креирање
и
програмирање
веб
страница;
дизајнирање,
надоградња
и
изнајмљивање
рачунарског софтвера; дизајнирање, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање почетних страница и веб
сајтова; дизајнирање почетних страница и веб
страница; дизајнирање почетних страница и
интернет страница; дизајнирање почетних страница,
рачунарског софтвера и веб сајтова; дизајнирање,
програмирање и одржавање рачунарског софтвера;
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дизајнирање, развој и имплементација софтвера;
дизајнирање, развој, инсталирање и одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за контролу
процеса; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду
података; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера за обраду текста, обраду
података и контролу процеса; дизајнирање
рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарског
софтвера за обраду текста; дизајнирање система за
обраду података; дизајнирање софтвера за обраду
слике; дизајнирање софтвера за рачунарске игре;
дизајн рачунарске графике; дизајн рачунарских
мрежа; дизајн софтвера за паметне телефоне;
дизанирање и писање рачунарског софтвера;
електронско складиштење архивираних имејл
порука; електронско складиштење аудио фајлова;
електронско
складиштење
видео
садржаја;
електронско складиштење датотека и докумената;
електронско
складиштење
дигиталних
аудио
фајлова; електронско складиштење дигиталних
видео
садржаја;
електронско
складиштење
дигиталних
видео
фајлова;
електронско
складиштење дигиталних слика; електронско
складиштење докумената; електронско складиштење
докумената и архивиране електронске поште;
електронско складиштење забавног медијског
садржаја;
електронско
складиштење
слика;
изнајмљивање
апликативног
софтвера;
изнајмљивање
веб
сервера;
изнајмљивање
електронског простора за складиштење [веб
простора] на интернету; изнајмљивање и ажурирање
софтвера за обраду података; изнајмљивање и
одржавање рачунарског софтвера; изнајмљивање
компјутерског софтвера за потребе развијања видео
игара; изнајмљивање компјутерског софтвера за
потребе
развијања
компјутерских
игрица;
изнајмљивање компјутерског софтвера за развијање
онлајн образовних материјала; изнајмљивање
меморијског простора за инернет странице;
изнајмљивање меморијског простора на серверима за
хостинг електронских огласних табли; изнајмљивање
оперативног софтвера за приступ и коришћење
мреже заснованог на рачунарству у облаку;
изнајмљивање оперативног софтвера за рачунарске
мреже и сервере; изнајмљивање програма за
безбедност на интернету; изнајмљивање програма за
обраду података; изнајмљивање програма за
рачунарске игрице; изнајмљивање софтвера за
приступ интернету; изнајмљивање софтвера за развој
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веб сајтова; изнајмљивање софтвера за рачунарске
базе података; изнајмљивање софтвера за увоз и
управљање подацима; изнајмљивање софтвера за
управљање базама података; израда, одржавање, и
ажурирање
рачунарског
софтвера;
израда,
одржавање и хостинг веб сајтова за друге; израда
програма за обраду података; израда рачунарских
програма; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање софтвера за
приступ интернету;
инсталација, одржавање,
ажурирање и надоградња рачунарског софтвера;
инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање
софтвера за базе података; инсталација, одржавање и
поправка софтвера за рачунарске системе;
инсталација, поправка и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација рачунарских програма;
инсталација софтвера за базе података; инсталација
софтвера за приступ интернету; инсталација
софтвера за рачунарске системе; инсталирање
рачунарског софтвера; интеграција рачунарских
система и мрежа; испитивање рачунарског софтвера;
истраживање које се односи на развој рачунарских
програма и софтвера; истраживање које се односи на
развој рачунарског софтвера; истраживање, развој,
дизајн и надоградња рачунарског софтвера;
компилација
рачунарских
програма;
компјутеризовано
складиштење
података;
консултантске и информативне услуге које се односе
на дизајн, програмирање и одржавње рачунарског
софтвера; консултантске и информативне услуге које
се односе на дизајн софтвера; консултантске и
информативне
услуге
које се односе на
изнајмљивање рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на интеграцију
рачунарског система; консултантске и информативне
услуге које се односе на информационе технологије;
консултантске и информативне услуге које се односе
на одржавање рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на рачунарско
пограмирање; консултантске услуге које се односе на
ажурирање рачунарског софтвера; консултантске
услуге које се односе на дизајн веб страница;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој информационе и комуникационе технологије;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој рачунарских софтвер програма; консултантске
услуге које се односе на дизајн почетних страница и
интеренет сајтова; консултантске услуге које се
односе на дизајн почетних страница и интернет
страница; консултантске услуге које се односе на
дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн, развој и коришћење рачунарског хардвера и
софтвера; консултантске услуге које се односе на
креирање почетних страница и интернет страница;
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консултантске услуге које се односе на одржавање
рачунарског софтвера; консултантске услуге које се
односе на поновну успоставу рачунарских података;
консултантске услуге које се односе на софтвер за
системе комуникације; консултантске услуге у
области дизајна рачунарског софтвера; консултовање
и саветовање из области пројектовања и развоја
компјутерског хардвера и софтвера; конфигурација
рачунарских мрежа; конфигурација рачунарских
мрежа путем софтвера; конфигурација рачунарских
система и мрежа; конфигурација рачунарског
софтвера;
копирање
рачунарских
програма;
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; креирање софтвера;
надгледање раунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података;
надоградња и одржавање рачунарског софтвера;
надоградња рачунарског софтвера; научна анализа
посредством рачунара; научна истраживања која се
спроводе уз помоћ база података; научно
истраживање посредством рачунара; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
обезбеђивање
електронског
простора
за
складиштење [веб простора] на интернету;
обезбеђивање претраживача за прибављање података
на глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање
претраживача за прибављање података путем
комуникационих мрежа; обезбеђивање рачунарских
програма креираних према спецификацијама других;
обезбеђивање рачунарских програма на мрежама за
пренос података; одржавање и ажурирање софтвера
за комуникационе системе; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера за обраду података; одржавање софтвера за
базе података; одржавање софтвера за приступ
интернету; одржавање софтвера за рачунарске
системе;
одржавање
софтвера
за
системе
комуникације; омогућавање онлајн приступа мрежно
заснованих апликација које се не могу преузети са
интернета; омогућавање привременог коришћења
апликација које се заснивају на вебу; омогућавање
привременог коришћења онлајн алатки за развој
софтвера који се не могу преузети са интернета;
омогућавање привременог коришћења онлајн
апликација и програмских алата; омогућавање
привременог коришћења
онлајн оперативног
софтвера који се не може преузети за приступ и
коришћење мреже засноване на рачунарству у
облаку; омогућавање привременог коришћења
онлајн оперативног софтвера који се не може
преузети за рачунарске мреже и сервере;
омогућавање привременог коришћења онлајн
рачунарског софтвера за превођење, који се не може
преузети; омогућавање привременог коришћења
онлајн рачунарског софтвера који се не може
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преузети за коришћење у апликацијама за праћење
емитовања; омогућавање привременог коришћења
онлајн софтвера који се не може преузети;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузети за развој веб
сајтова; омогућавање привременог коришћења
онлајн софтвера који се не може преузети за
управљање
базом
података;
омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може преузети за
управљање
инвентаром;
омогућавање привременог коришћења пословног
софтвера који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења софтвера који се заснива на
вебу;
омогућавање
привременог
коришћења
софтвера који се не може преузети са интернета за
потребе развоја видео игрица; омогућавање
привременог коришћења софтверских апликација
које се не могу преузети, доступних преко веб сајта;
онлајн складиштење података; писање и ажурирање
рачунарског
софтвера;
писање
рачунарских
програма, софтвера и кодова по наруџби за израду
веб страница на интернету; писање рачунарског
софтвера; платформа као услуга [паас]; поправка
рачунарског софтвера; поправљање софтвера за
рачунарске системе; претварање слика из физичких у
електронске медије; претварање текстова у
дигитални формат; прилагођавање рачунарског
софтвера; прилагођено дизајнирање рачунарског
хардвера и софтвера; провера личне идентификације
[компјутерска безбедност]; програмирање веб
страница; програмирање видео игара; програмирање
мултимедијске опреме; програмирање програма за
безбедност на интернету; програмирање програма за
обраду података; програмирање рачунарских
анимација; програмирање рачунарских игара;
програмирање рачунарског софтвера за електронске
речнике за превођење и базе података; програмирање
рачунарског софтвера за процену и израчунавање
података; програмирање рачунарског софтвера за
читање,
пренос
и
организовање
података;
програмирање
софтвера
за
видео
игрице;
програмирање софтвера за електронску обраду
података [еоп]; програмирање софтвера за интернет
платформе; програмирање софтвера за интернет
портале, причаонице, линије за ћаскање и интернет
форуме; програмирање софтвера за информационе
платформе на интернету; програмирање софтвера за
платформе електронске трговине; програмирање
софтвера за развој веб сајтова; програмирање
софтвера
за
управљање
базом
података;
програмирање
телекомуникационих
софтвера;
пројектовање и одржавање интернет страница;
пројектовање и развој оперативног системског
софтвера; пројектовање и развој програма за обраду
података; пројектовање и развој програма за
рачунарске базе података; пројектовање и развој
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рачунарских програма; пројектовање и развој
рачунарског
софтвера
за
обраду
података;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; пројектовање и развој софтвера за видео
игрице; пројектовање и развој софтвера за обраду
слика; пројектовање и развој софтвера за рачунарске
базе
података;
пројектовање
и
развој
телекомуникационих мрежа; пројектовање и развој
уграђених
рачунарских
програма
[фирмвера];
пројектовање и развој управљачких софтвера
[драјвера]; пројектовање и развој уређаја за обраду
података; пројектовање оперативног системског
софтвера; пројектовање програма за обраду података;
пројектовање рачунарске мреже за друге; пројектовање
рачунарског
софтвера
за
обраду
података;
пројектовање рачунарског софтвера по захтеву
корисника; пројектовање софтвера за видео игрице;
пројектовање софтвера за рачунарску базу података;
пројектовање уређаја за обраду података; пружање
информација о изради и развоју рачунарског софтвера,
система и мрежа; пружање информација о
пројектовању и развоју рачунарског софтвера; пружање
информација о рачунарској технологији путем веб
сајта; пружање информација о рачунарском
програмирању путем веб сајта; пружање информација у
вези са рачунарским технологијама и програмирањем
путем веб-сајта; пружање информација у области
дизајна рачунарског софтвера; пружање информација у
области развоја рачунарског софтвера; пружање
компјутерских капацитета за електронско складиштење
дигиталних података; пружање онлајн информација о
дизајну и развоју рачунарског хардвера и софтвера;
пружање онлајн информација у области технолошког
истраживања из рачунарске базе података или са
интернета; пружање онлајн софтвера за обраду текста,
који није могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у комуникацији, који није могуће преузети;
пружање онлајн софтвера за употребу у управљању
базом података, који није могуће преузети; пружање
привремене употребе онлајн софтвера за обраду текста,
који није могуће преузети; пружање привремене
употребе онлајн софтвера за потребе издаваштва и
штампе,
онлине
нон-доwнлоадабле;
пружање
техничких информација о рачунарима, рачунарском
софтверу и рачунарским мрежама; пружање техничких
информација у вези са рачунарима; пружање услуга
претраживача интернета са посебним могућностима
претраживања; развој, ажурирање и одржавање
софтвера и система база података; развој веб сајтова;
развој, дизан и ажурирање почетних страница; развој и
ажурирање рачунарског софтвера; развој и испитивање
метода израчунавања, алгоритама и софтвера; развој и
испитивање метода израчунавања, алгоритама и
софтвера за добијање телекомуникационих и
навигационих података; развој и испитивање метода
израчунавања, алгоритама и софтвера за обраду
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телекомуникационих и навигационих сигнала; развој и
одржавање интернет страница; развој и одржавање
рачунарског софтвера; развој и одржавање рачунарског
софтвера за базу података; развој и примена софтвера
за испоруку мултимедијалних садржаја; развој и
тестирање рачунарског софтвера; развој програма за
обраду података; развој, програмирање и изнајмљивање
програма за обраду података; развој рачунарских база
података; развој рачунарских платформи; развој
рачунарских програма; развој рачунарских програма и
софтвера за рачунарске игре; развој рачунарског
софтвера за коришћење код управљача које се могу
програмирати; развој рачунарског софтвера за обраду
података; развој рачунарског софтвера за обраду
текста; развој рачунарског хардвера и софтвера; развој
решења за примену рачунарског софтвера; развој
система за обраду података; развој система за пренос
података; развој система за складиштење података;
развој софтвера за безбедан рад у оквиру мреже; развој
софтвера за видео игрице; развој софтвера за
комуникационе системе; развој софтвера за обраду
слика; развој софтвера за рачунарске игре; развој
управљачких програма [драјвера]; развој управљачких
програма и софтвера за оперативне системе; развој
уређаја за обраду података; рачунарске и технолошке
услуге које се односе на обезбеђивање компјутерских
података; рачунарске услуге, наиме, стварање
компјутерских
мрежно
заснованих
индекса
информација, интернет страница и ресурса; рачунарски
дизајн веб страница; рачунарско програмирање;
рачунарско програмирање за обраду података;
рачунарско програмирање и дизајнирање рачунарског
софтвера; рачунарство у облаку; савети у вези са
дизајном рачунарских система; савети у вези са
дизајном рачунарског софтвера; саветовање из области
рачунарске и интернет безбедности и услуге
шифровања података; саветовање о дизајну и развоју
рачунарског софтвера; саветовање о изради веб сајтова;
саветовање о пројектовању и развоју програма за
рачунарске базе података; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне и информативне
услуге које се односе на рачунарски софтвер;
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
рачунарски софтвер; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; управљање рачунарским
пројектима у области електронске обраде података
[еоп]; услуге испитивања посредством рачунара; услуге
испитивања рачунарског хардвера и софтвера; услуге
испитивања употребљивости веб сајтова; услуге
истраживања и развоја које се односе на рачунарски
софтвер; услуге истраживања и развоја које се односе
на рачунарски хардвер и софтвер; услуге кодирања
податка; услуге компјутерског програмирања за
потребе заштите софтвера; услуге подршке за
рачунарски софтвер; услуге развоја базе података;
услуге развоја видео игрица; услуге развоја у области
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рачунарског софтвера и саветодавне услуге у вези са
тим; услуге рачунарског програмирања за електронску
заштиту података; услуге рачунарског програмирања
које се односе на мултимедијске и интерактивне
апликације; хостинг веб портала; хостинг веб сајтова;
хостинг веб сајтова других на рачунарском серверу за
глобалну рачунарску мрежу; хостинг веб сајтова за
друге; хостинг веб сајтова на интернету; хостинг
дигиталног
садржаја
на
интернету;
хостинг
електронских мрежних садржаја за друге за вођење
интерактивних дискусија; хостинг електронских
мрежних садржаја за друге за размену мрежних
садржаја; хостинг електронског меморијског простора
на интернету за оглашавање роба и услуга; хостинг
интернетских блогова [блогови]; хостинг интернет
страница за друге; хостинг интернет странице за
електронско складиштење дигиталних фотографија и
видео садржаја; хостинг компјутеризованих података,
датотека, апликација и информација; хостинг
меморијског простора за интернет странице; хостинг
меморијског простора на интернету; хостинг
меморијског простора на интернету за складиштење
дигиталних фотографија; хостинг мултимедијалног
забавног
садржаја;
хостинг
мултимедијалног
образовног садржаја; хостинг мултимедијских забавних
и образовних садржаја
за
друге;
хостинг
мултимедијских и интерактивних апликација; хостинг
онлајн веб простора за друге; хостинг онлајн опреме за
вођење интерактивних дискусија; хостинг платформи
на интернету; хостинг прилагођених веб страница;
хостинг рачунарских база података; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; чување резервне
копије електронских података; чување резервне копије
података ван мреже.
(111) 82140
(210) Ж- 2021-1545

(181) 07.09.2031.
(220) 07.09.2021.
(151) 07.03.2022.
(732) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.11.25; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02
(591) златна
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(511) Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте;
услуге стоматологије; саветовање у вези исхране;
здравствена и козметичка нега; козметичка
стоматологија; козметичке услуге за негу тела;
козметички третмани за тело и лице; козметичко
саветовање; саветодавне услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
саветодавне и информативне услуге у вези са
фармацеутским производима;
(111) 82141
(210) Ж- 2021-1546

(181) 07.09.2031.
(220) 07.09.2021.
(151) 07.03.2022.
(732) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.11.25; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.02
(591) златна
(511) Кл. 3: препарати за испирање уста, који нису
медицински; козметичке креме, серуми, маске за
лице; средства за чишћење зуба (пасте, гелови,
течности); лосиони за козметичку употребу за лице и
тело; козметички препарати за негу коже и за негу
против старења коже; спрејеви за освежавање даха;
гелови за избељивање зуба; сјајеви за усне; балзами,
осим за медицинске сврхе; препарати за освежавање
даха за личну хигијену; пасте за зубе; тоалетни
производи (средства за личну хигијену).
Кл. 21: четкице за зубе.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја: препарати за
испирање уста, који нису медицински; козметичке
креме, серуми, маске за лице; средства за чишћење
зуба (пасте, гелови, течности); лосиони за
козметичку употребу; козметички препарати за негу
коже и за негу против старења коже; спрејеви за
освежавање даха; гелови за избељивање зуба; сјајеви
за усне; балзами, осим за медицинске сврхе;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
тоалетни производи (средства за личну хигијену);
четкице за зубе.
(111) 82142
(210) Ж- 2021-1753

ЗИС / RS / IPO

Ж
(732) Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 17009, Solna, SE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DYMOL
(511) Кл. 5: лекови; медицински препарати; лекови
за лечење алергија; лекови за лечење респираторног
система.
(111) 82143
(210) Ж- 2021-1544

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 08.03.2022.
(732) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO
BEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 05.05.20; 05.05.21; 09.01.11; 19.07.02;
25.01.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, розе
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; козметички препарати за купање;
парфимеријски производи и етарска уља; козметика,
тоалетни производи; козметичке креме; уља за
козметичку примену; шампони; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
(тоалетни препарати); козметички препарати за негу
коже.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање.
(111) 82144
(210) Ж- 2020-1061

(181) 29.06.2030.
(220) 29.06.2020.
(151) 09.03.2022.
(732) VP INVESTMENTS DOO, Омладинских
бригада 86, 11000, Београд, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 08.03.2022.
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(540)

(531) 05.03.15; 25.01.06; 27.01.12; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.07
(591) браон, црвена, зелена, бела.
(511) Кл. 43: услуге ресторана; кетеринг хране и
пића; услуге снек барова.
(111) 82145
(210) Ж- 2021-1099

(181) 21.06.2031.
(220) 21.06.2021.
(151) 09.03.2022.
(732) YI DELI DOO (NOVI BEOGRAD), Јурија
Гагарина 87 локал 54, 11070, Нови Београд, RS
(540)

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82147
(210) Ж- 2021-1369

(181) 05.08.2031.
(220) 05.08.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001,
Merkez - Kütahya, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LEMILA
(511) 25: доњи веш; боди; купаћи костими; гаће;
грудњаци; пиџаме; одећа за плажу; стезници;
корсети; грејачи ногу; чарапе; најлон чарапе;
хеланке.
(111) 82146
(210) Ж- 2021-1371

(181) 05.08.2031.
(220) 05.08.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

APRICITY
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
154

(531) 27.05.03; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна.
(511) Кл. 21:
кућне потрепштине; кухињски
прибори; прибори за кување, не-електрични; сервиси
[посуђе]; лонци; кухињско посуђе; тигањи; шерпе;
отварачи за флаше, електрични и неелектрични;
саксије; сламке за пиће; статуе од порцелана,
керамике, печене глине, теракоте или стакла;
фигурине од порцелана, керамике, печене глине,
теракоте или стакла; вазе; шољице; уметничка дела
од порцелана, керамике, печене глине, теракоте или
стакла; стакло, необрађено или полуобрађено [осим
грађевинског стакла]; мозаици од стакла, који нису
за грађевинарство; стаклени прах за украшавање;
стаклена вуна осим оне за изолацију.
(111) 82148
(210) Ж- 2021-1257

(181) 19.07.2031.
(220) 19.07.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, 7100
Corporate Drive, Plano TX 75024 , US
ЗИС / RS / IPO
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 09.01.10; 16.03.13; 26.11.02; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана и ресторана са храном за понети, услуге брзе
хране; самоуслужни ресторани и локали брзе хране;
снек-барови,
кафе-ресторани,
кантине;
услуге
кетеринга; услуге ресторана са храном за понети који
врше кућну доставу хране; пружање информација,
укључујући путем интернета или мобилних апликација,
о услугама обезбеђивања хране и пића.
(111) 82149
(210) Ж- 2021-1648

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића
бр. 35, 11070 Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

SOUL
(511) Кл. 35: рекламирање некретнина; управљање
продајом некретнина; услуге анализе тржишта
некретнина;
услуге
маркетинга
у
области
некретнина.
Кл. 36:
изнајмљивање некретнина; процена
некретнина; улагање у некретнине; финансирање
некретнина; посредовање, изнајмљивање и лизинг
некретнина; посредовање у промету некретнина;
услуге агенција за промет некретнина; услуге
набавке некретнина за друге; финансијско
инвестирање у области некретнина; финансирање
пројеката за развој некретнина; финансирање развоја
некретнина; припремање уговора о закупу и
изнајмљивању некретнина; услуге агенције за
пословне и стамбене некретнине; услуге управљања
инвестиционим
фондовима
за
некретнине;
финансијске процене [осигурање, банкарство,
некретнине]; давање савета који се односе на
улагања у некретнине.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 37:
изградња; изградња улица; изградња
ентеријера зграде; изградња зграда и других
конструкција;
изградња
зимских
вртова
и
стакленика; изградња, одржавање, поправка и
реновирање зграда; изградња стамбених и
комерцијалних зграда; пружање информација у вези
са изградњом; услуге изградње, одржавања,
чишћења и поправке; изградња комерцијалних
центара, стамбених зона и производних погона;
консултовање у вези са изградњом стамбених и
грађевинских конструкција; пружање информација у
вези са изградњом зграда; пружање он-лајн
информација у вези са изградњом зграда;
саветодавне услуге које се односе на изградњу
зграда; услуге надзора грађевинских радова за
пројекте
изградње
некретнина;
пружање
информација у вези са изградњом зграда путем
вебсајта; пружање информација у вези са изградњом,
поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге
у областима изградње, поправке, обнављања,
одржавања и уградње; реновирање и одржавање
трговинских центара, индустријских комплекса,
пословних зграда, стамбених зграда и други видови
развоја некретнина.
Кл. 42: студије за техничке пројекте у области
изградње.
Кл. 45: провера правног статуса некретнине.
(111) 82150
(210) Ж- 2021-1610

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 14.03.2022.

(300) 018433803 19.03.2021. EM.
(732) Cara Therapeutics, Inc., 107 Elm Street, 9th
Floor, 4 Stamford Plaza, Stamford,
Connecticut 06902, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

KAPRUVIA
(511) Кл. 5: приоритет од 19. 03. 2021. године на
основу приоритетног уверења ем бр. 018433803:
лекови и фармацеутски препарати за лечење и
превенцију болести бубрега; лекови и фармацеутски
препарати за лечење и превенцију хроничних
болести бубрега; приоритет од дана подношења
пријаве у републици србији: лекови и фармацеутски
препарати за лечење свраба; лекови и фармацеутски
препарати за лечење бола.
(111) 82151
(210) Ж- 2021-1853

(181) 28.10.2031.
(220) 28.10.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
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(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(591) црна, црвена, сива, браон (окер), розе,
наранџаста, зелена (резеда), плава, бела.
(511) Кл. 16:
амбалажни материјал за вина
направљен од хартије и картона; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; нарочито
етикете и налепнице за производе и амбалажа за
паковање производа, штампани каталози и
маркетиншки материјал; све наведено за вина.
Кл. 33: вина.
Кл. 35: услуге трговине на велико и трговине на
мало у вези са винима.
(111) 82154
(210) Ж- 2021-1137

(531) 05.03.13; 05.07.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08
(591) зелена, плава, црна
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82152
(210) Ж- 2021-1523

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

FITOLUX
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82153
(210) Ж- 2021-1251

(181) 16.07.2031.
(220) 16.07.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413, Палић, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(181) 29.06.2031.
(220) 29.06.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

LAGUNA SWIFT
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82155
(210) Ж- 2021-1804

(531) 02.09.01; 03.03.01; 03.03.24; 03.03.26; 03.07.21;
07.01.01; 09.07.01; 18.02.01; 24.17.02; 25.01.01;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.15
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(181) 20.10.2031.
(220) 20.10.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж
(540)

Melcetin
(511) Кл. 5:
леналидомид тврда капсула за
медицинско лечење.
(111) 82156
(210) Ж- 2021-1605

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У РАДНОЈ
И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ДОО НОВИ САД and
Марија Иванов, Александра Тишме 17, Нови Сад,
RS i , Нови Сад, RS
(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела, плава
(511) Кл. 41: организовање и вођење конференција;
организовање и вођење радионица (обука);
подучавање; практична настава (обука путем
демонстрације);
пренос
знања
и
искуства
(обучавање); припрема и вођење семинара; услуге
професионалне преквалификације.
Кл. 42: научна истраживања у вези заштите на раду,
заштите животне средине противпожарне заштите;
процене ризика од катастрофа; саветодавне услуге у
вези заштите на раду, заштите животне средине и
безбедности
и
из
области
технологије.
Кл. 45: услуге из области заштите на раду и заштите
животне средине; услуге припреме правних
докумената; услуге припреме документације у
области заштите животне средине, противпожарне
заштите, процене ризика од катастрофа.
(111) 82157
(210) Ж- 2021-1618

(181) 17.09.2031.
(220) 17.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 05.07.02; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена-R227,G0,B25
(511) Кл. 7: витла; вршалице; машине за вршидбу;
грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли
трактор; дрљаче ( машине за земљане радове);
грабуље за сено које тегли трактор; машине за
вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне
машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи;
житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке;
расипачи минералног ђубривa; машине за расипање
стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива;
мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју
тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива
коју тегли трактор; пољопривредни култиватори;
резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за
распршивање семена; сејачице за пољопривредне
машине; сејачице које тегли трактор ( машине );
тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче;
механички берачи; елеватори; сејалице семена;
косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи
стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни;
комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди; машине за
балирање у индустријске сврхе; машине за орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; машине за жетву; машине
за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе; осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне
справе; осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.
Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
приколице за радне машине; приколице за расипне
товаре; приколице са рудом; пољопривредни
трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне
приколице.
(111) 82158
(210) Ж- 2021-1364

(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 14.03.2022.
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Ж
(732) Агростандард доо, Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 25.01.10; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.06;
26.04.16; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) светлија црвена (R237 G27 B54), тамнија
црвена (R178 G26 B39), бела.
(511) Кл. 7: вршалице, грађевинске машине, дрљаче,
машине за вршидбу, машине за дробљење,
пољопривредне машине наиме: плугови, 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; рото фрезе, растурачи
стајњака, сакупљачи сена, подривачи, 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 орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; 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.
Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
приколице за радне машине, приколице за расипне
товаре, приколице са рудом, пољопривредни
трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне
приколице.
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(111) 82159
(210) Ж- 2021-1593

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Предузеће за телекомуникације Телеком
Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.24
(591) RGB- R237, G26, B59, CMYK- C0, M100, Y80,
K0, Pantone 186C
(511) Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру.
Кл. 42: платформа као услуга.
(111) 82160
(210) Ж- 2021-1616

(181) 17.09.2031.
(220) 17.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) VINARIJA TISKI CVET DOO ČOKA,
Потиска 10, 23320, Чока, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.10; 03.07.13; 25.01.01; 25.05.02; 26.03.04;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) бела, сива, црна, циклама, окер жута, сива
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
етикете и налепнице за вино; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за вино.
Кл. 33: вино.
Кл. 35:
оглашавање, укључујући све облике
промоција и рекламних кампања; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови,
маркетиншки послови; услуге промета, трговине на
велико и мало вином.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 32: пиво; минералне и газиране воде и
друга безалкохолна пића; воћни напици и воћни
сокови; сирупи и други препарати за прављење
напитака.

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

(111) 82162
(210) Ж- 2021-1687

(111) 82164
(210) Ж- 2021-1695

(111) 82161
(210) Ж- 2021-1694

(181) 04.10.2031.
(220) 04.10.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COLORFUL PEOPLE

(181) 30.09.2031.
(220) 30.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(181) 04.10.2031.
(220) 04.10.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

PARLIAMENT HYBRID
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(111) 82163
(210) Ж- 2021-1686

(181) 30.09.2031.
(220) 30.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MARLBORO TROPICAL
SPLASH

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) Кл. 25: одећа.
Кл. 34:
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји
за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
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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.
Кл. 35:
услуге малопродаје и услуге онлајн
малопродаје које се односе на производе за загревање
дувана; електронске цигарете; електронске уређаје за
пушење; електронске уређаје за загревање цигарета или
дувана и њихове делове; уређаје за оралну
вапоризацију; распршиваче за електронске цигарете и
уређаје за пушење; пуњиве електронске кутије за
цигарете; пуњаче и платформе за напајање за наведене
производе; справе за гашење цигарета које се загревају
и дуванске штапиће који се загревају; онлајн
малопродаје које се односе на течне никотинске
растворе за употребу у електронским цигаретама;
замене за дуван (које нису за медицинску употребу);
артикле за пушаче; заштитне кутије; декоративне
навлаке и торбе за ношење електронских цигарета и
електронских уређаја за пушење; прибор за чишћење;
оглашавање; маркетинг.
Кл. 36:
услуге осигурања и финансирања,
укључујући финансирање куповине електронских
цигарета, уређаја за загревање дувана и електронских
уређаја
за
пушење
на
лизинг.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке и
услуге разоноде.
(111) 82165
(210) Ж- 2021-1691

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I MALO
DOO NOVI SAD, Цара Душана 69, 21000 Нови Сад, RS
(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а,
21000, Нови Сад
(540)
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Кл. 11: електрични фенови, за личну употребу.
Кл. 21: чешљеви; четке; четке за бојење косе; четке
за косу; чешљеви за косу.
(111) 82166
(210) Ж- 2021-1661

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1,
5330 Fuschl am See, AT
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 32: пиво; минералне воде; газиране воде;
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи за прављење напитака; безалкохолни
приправци за прављење напитака; енергетска пића.
(111) 82167
(210) Ж- 2021-1665

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe
House, 4 Temple Place,, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DUNHILL ESSENCE
(511) Кл. 34: цигарете; цигаре; цигарилоси; резани
дуван; дуван за луле и дувански производи.
(111) 82168
(210) Ж- 2021-1649

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића
бр. 35, 11070 Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)
(531) 24.17.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01
(591) пинк
(511) Кл. 8: бријачи; бријачи, електрични; бритве;
маказе; машинице за шишање, електричне или
неелектричне; ручне справе за увијање косе; справе
за равнање косе, електричне; справе за увијање косе,
електричне; тримери за косу, на електрични и на
батеријски погон; тримери [маказице]; шишачи за
браду.
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(511) Кл. 35: рекламирање некретнина; управљање
продајом некретнина; услуге анализе тржишта
некретнина;
услуге
маркетинга
у
области
некретнина.
Кл. 36:
изнајмљивање некретнина; процена
некретнина; улагање у некретнине; финансирање
некретнина; посредовање, изнајмљивање и лизинг
некретнина; посредовање у промету некретнина;
услуге агенција за промет некретнина; услуге
набавке некретнина за друге; финансијско
инвестирање у области некретнина; финансирање
пројеката за развој некретнина; финансирање развоја
некретнина; припремање уговора о закупу и
изнајмљивању некретнина; услуге агенције за
пословне и стамбене некретнине; услуге управљања
инвестиционим
фондовима
за
некретнине;
финансијске процене [осигурање, банкарство,
некретнине]; давање савета који се односе на
улагања у некретнине.
Кл. 37:
изградња; изградња улица; изградња
ентеријера зграде; изградња зграда и других
конструкција;
изградња
зимских
вртова
и
стакленика; изградња, одржавање, поправка и
реновирање зграда; изградња стамбених и
комерцијалних зграда; пружање информација у вези
са изградњом; услуге изградње, одржавања,
чишћења и поправке; изградња комерцијалних
центара, стамбених зона и производних погона;
консултовање у вези са изградњом стамбених и
грађевинских конструкција; пружање информација у
вези са изградњом зграда; пружање он-лајн
информација у вези са изградњом зграда;
саветодавне услуге које се односе на изградњу
зграда; услуге надзора грађевинских радова за
пројекте
изградње
некретнина;
пружање
информација у вези са изградњом зграда путем
вебсајта; пружање информација у вези са изградњом,
поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге
у областима изградње, поправке, обнављања,
одржавања и уградње; реновирање и одржавање
трговинских центара, индустријских комплекса,
пословних зграда, стамбених зграда и други видови
развоја некретнина.
Кл. 42: студије за техничке пројекте у области
изградње.
Кл. 45: провера правног статуса некретнине.
(111) 82169
(210) Ж- 2021-1656

(181) 27.09.2031.
(220) 27.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite
2030, New York, NY 10176, US
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

BEIJA FLOR
(511) Кл. 3: козметика; препарати за негу косе;
немедицински препарати за негу коже.
(111) 82170
(210) Ж- 2021-1653

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos,
CA 95032, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

TUDUM
(511) Кл. 9: адаптери; апарати за снимање, пренос,
или репродукцију звука или слике; кодиране
електронске картице са чиповима; магнетски
кодиране поклон картице; усб драјвови; рачунарски
програми; рачунарски софтвер који садржи
активности за подучавање деце; рачунарски софтвер;
софтверске апликације за рачунаре које се могу
преузети; софтвер забавне природе у вези са
телевизијским серијама који се може преузети;
апликациони софтвер за мобилне телефоне, таблете
и рачунаре који садржи графички садржај који се
може преузети, наиме, дигиталне слике, дигиталне
иконице, дигиталне позадине и слике за десктоп;
мобилне апликације које се могу преузети; софтвер
који се може преузети за интеграцију текста, звука,
графичког садржаја, слика, података, и покретних
слика у интерактивне апликације; звучни и визуелни
записи; звучни записи који садрже музику, приче,
драмска извођења, не-драмска извођења, активности
за подучавање деце, и игре; аудио књиге; компакт
дискове и двд дискове; звучни и видео записи који се
могу преузети који садрже музику, телевизијске
тонске записе, музичка извођења, и музичке спотове;
телевизијске серије и филмови који се могу
преузети; мелодије за звоно које се могу преузети и
звучни записи који садрже музику, све то за уређаје
за бежичну комуникацију; електронски билтени у
области забаве који се могу преузети; електронске
публикације; музички записи; софтвер за видео игре;
софтвер за игре за рачунаре; игре за рачунаре које се
могу преузети; интерактивни програми за видео
игре; кертриджи и дискови за игре за рачунаре;
софтвер за игре за рачунаре који се може преузети за
употребу са мобилним телефонима, таблетима и
личним рачунарима; програми за електронске игре;
софтвер за електронске игре за мобилне телефоне,
таблете, личне рачунаре, и ручне електронске
уређаје; хардвер и софтвер за виртуелну реалност и
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побољшану реалност; додаци за мобилне телефоне,
рачунаре, лаптопове, таблете, камере, преносиве
плејере звука и видео записа, паметне сатове, личне
дигиталне асистенте, и електронске читаче књига;
додаци за електронске уређаје, наиме, заштитне
корице, футроле, кутије, поклопце, кошуљице,
каишеве, и заштитна стакла за екране; бубице;
слушалице; тастатуре за таблете; подлоге за мишеве;
држачи, стативи и постоља за ручне дигиталне
електронске уређаје, наиме, мобилне телефоне,
таблет рачунаре, камере, и преносиве плејере за звук
и видео записе, електронски читачи књига, рачунари,
и лични дигитални асистенти; ослонци за зглобове и
руке за употребу са рачунарима; двогледи;
дигитрони; фотоапарати; украсни магнети; футроле
за наочаре и наочаре за сунце; наочаре; лењири са
мерним ознакама; лупе; микрофони; радио апарати;
спортске кациге; додаци за наочаре; наочаре за
сунце; воки токији; аудио звучници; хардвер и
периферни уређаји за рачунаре; уређаји за
стримовање дигиталних медија; уређаји за снимање
дигиталног видео записа; читачи дискова; читачи двд
дискова и видео дискова високе дефиниције; системи
за кућни биоскоп који се састоје од пријемника звука
и видео записа; мобилни телефони; даљински
управљачи; паметни сатови; сет топ боксеви за
телевизоре; телевизори; забавни софтвер који је
могуће преузети преко интернета и бежичних уређаја
за употребу са мобилним уређајима; графички
садржај који је могуће преузети који садржи
комплете дигиталних слика и иконица за употребу на
рачунарима, таблетима, и мобилним телефонима;
мобилне апликације за приступ и стримовање
аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја преко
интернета и глобалне мреже за комуникацију; алати
за развој софтвера за прављење софтвера и мобилних
апликација; софтвер за претраживање, организацију
и препоручивање мултимедијалног садржаја;
софтвер
за
стримовање
аудиовизуелног
и
мултимедијалног садржаја на мобилне дигиталне
електронске уређаје; софтвер за стримовање
аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја преко
интернета и глобалних мрежа за комуникацију;
подкастови које је могуће преузети.
Кл. 16: роковници; празни дневници; држачи за
књиге на полицама; дневни планери; дневници;
коверте; фасцикле; регистратори; свеске; блокови;
канцеларијски материјал; кутије за паковање од
папира; спајалице; материјали за учење од папира;
папир; тегови за папир; гумени печати; прибори за
писање и образовни материјали; прибори за писање;
штампане верзије уметничких дела; глинени прибори
за домаћу радиност; прибори за сликање за домаћу
радиност; папир за домаћу радиност; слике
уметничких дела; креде; хемијске оловке; оловке у
боји; вежбанке; колажи; воштане боје; лењири за
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цртање; табле и површине за писање маркером које
се могу брисати; штафелаји; фломастери; шљокице
за приборе за писање; флуоресцентни маркери;
маркери; глина за моделарство; кутије са бојама;
комплети за сликање за децу; футроле и кутије са
хемијским и графитним оловкама; гумице за
графитне оловке; резачи за графитне оловке;
графитне оловке; наливпера; шаблони; школски
прибор (прибор за писање); књиге; вежбанке; књиге
за бебе; хемијске оловке; забележивачи за књиге;
књиге и часописи који садрже ликове из анимираних
филмова, акционих филмова, комедија и/или драма и
телевизијских серија; књиге из области игара и
играња; књиге које садрже приче, игре, и активности
за децу; књиге са активностима за децу; књиге за
децу; интерактивне образовне књиге и часописи за
децу; књиге за сточиће за кафу и уметничке књиге;
бојанке; стрипови; флеш картице; графички романи;
часописи; романи; памфлети; новине; брошуре;
разгледнице;
постери;
штампане
књиге
са
активностима за одрасле; штампани материјали;
штампане публикације; серијали белетристике;
књиге са причама; украси од папира који се стављају
на средину стола; кесе за поклоне; кутије за поклоне;
поклон картице; украсни папири; честитке; марамице
и столњаци од папира; папирни украси за торте;
папирне кесе за ручак; папирне салвете; папирни
украси за прославе; кесе за поклончиће од папира
или пластике; штампане позивнице; божићни
календари; налепнице за бранике; календари;
колекционарске карте за мењање; цртежи који се
копирају на подлогу и налепнице које се користе за
украшавање дома; цртежи који се копирају на
подлогу; футроле за поклон картице које нису
магнетски кодиране; спајалице за новац; фигурице
од кашираног папира; футроле за пасоше; албуми за
фотографије; пластичне кесе за продавнице;
штампани шаблони за прављење одеће; споменари;
албуми са сличицама; сличице; привремене
тетоваже.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; рукавице;
шалови; одећа за кишно време; одећа за пливање;
одећа за новорођенчад; костими за маскирање деце;
додаци за костиме, укључујући новитете за главу са
уграђеним перикама; костими за ноћ вештица и
маскенбале; костими за костимиране забавне
догађаје; шљокице за костиме.
Кл. 38: пренос звука и видео садржаја на захтев;
емитовање звука и видео садржаја; емотивање услуга
преко радио апарата, телевизора, кабловских и
сателитских система и преко интернета; емитовање
мултимедијалног забавног садржаја, филмова,
телевизијских серија, и специјалних догађаја;
обезбеђивање онлајн форума на којима корисници
могу да остављају оцене, рецензије, и препоруке за
филмове и телевизијске серије и догађаје и
ЗИС / RS / IPO
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активности у области забаве и образовања;
стримовање звучног и видео садржаја; стримовање
аудиовизуелног материјала на интернету које
укључује изложбе, панеле и интервјуе у области
забаве, филма, телевизијског садржаја, ликова из
филмова и са телевизије, музике, и познатих
личности; пренос и достављање звучног и видео
садржаја; пренос гласа, података, слике, сигнала,
порука и информација; услуге преноса видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: услуге забаве; обезбеђивање онлајн видео
исечака који се не могу преузети и другог
мултимедијалног дигиталног садржаја који садржи
звук, видео записе, илустрације и текст из и у вези са
телевизијским серијама или серијалима филмова;
информације о забави; обезбеђивање информација о
забавном садржају преко вебсајтова; обезбеђивање
онлајн игара за рачунаре, електронских и видео
игара; обезбеђивање привременог коришћења
интерактивних игара које није могуће преузети;
спровођење забавних догађаја и активности;
уређивање, организација, спровођење и вођење
друштвених забавних догађаја; забавни догађаји у
виду културних и уметничких догађаја, гала вечери,
плесних догађаја, балова, и друштвених забавних
догађаја; услуге забаве у виду уживо извођења
позоришних представа, мјузикала или наступа
комичара; услуге интерактивне забаве; догађаји и
рекреационе активности у којима публика може
интерактивно да учествује и да доживи неко
искуство и да се уживи у исто; онлајн интерактивна
забава; презентовање костимираних забавних
догађаја уживо; услуге забаве, наиме, обезбеђивање
подкастова у области забаве и информација о забави;
обезбеђивање онлајн музике која се не може
преузети; услуге клубова обожавалаца; обезбеђивање
онлајн стрипова и графичких новела који се не могу
преузети; услуге забаве у виду развоја, стварања,
продукције,
дистрибуције,
и
постпродукције
филмова, телевизијских серија, специјалних догађаја,
и мултимедијалног забавног садржаја; услуге забаве
у виду телевизијских серија и филмова у области
акције и авантуре, анимације, јапанске анимације,
биографија, класике, комедије, криминалистике,
документараца, драме, вере, породице, фантастике,
ноар филма, историје, хорора, међународног
садржаја, мјузикала, мистерије, романсе, научне
фантастике, спорта, трилера, рата, и вестерна;
филмска продукција; продукција и дистрибуција
радио програма и звучних записа; обезбеђивање
информација, рецензија и препорука у вези са
филмовима и телевизијским серијама преко вебсајта
и услуге преноса видео садржаја на захтев;
обезбеђивање филмова и телевизијских серија које се
не могу преузети преко услуге преноса видео
садржаја на захтев; обезбеђивање услуга забаве
ЗИС / RS / IPO

Ж
преко глобалне комуникационе мреже у виду онлајн
игара и вебсајтова који садрже широк спектар
информација о забави од општег интересовања у вези
са
дугометражним
филмовима,
телевизијским
програмима, музичким спотовима, сродним исечцима
из филмова, фотографијама, и другим мултимедијаним
материјалом; услуге образовања и забаве, наиме,
обезбеђивање мултимедијалног забавног садржаја,
филмова, телевизијског садржаја, ликова са телевизије
и из филмова, музичког садржаја, и познатих личности;
услуге забаве, наиме, обезбеђивање онлајн игара за
рачунаре, електронских и видео игара; обезбеђивање
привременог коришћења интерактивних игара које није
могуће преузети; интерактивна забава; онлајн
интерактивна забава; обезбеђивање услуга забаве преко
глобалне комуникационе мреже у виду онлајн игара и
вебсајтова који садрже широк спектар информација о
забави од општег интересовања у вези са видео
играма, дугометражним филмовима, телевизијским
програмима, музичким спотовима, сродним исечцима
из филмова, фотографијама и другим мултимедијаним
материјалом; услуге забаве преко радија; продукција
подкастова; услуге забаве у виду организовања и
спровођења конференција и фестивала у области
забаве, филма, телевизије, ликова са телевизије и из
филмова, музике и познатих личниости; организовање
и спровођење фестивала на нивоу заједнице који
садрже
музику,
уметност,
храну,
филмове,
телевизијски програм, позориште, драмски садржај,
плес, музичке наступе уживо, говорнике, гостујуће
познате личности, и културне изложбе и активности;
услуге забавних паркова; резервисање карата за
емисије и друге забавне догађаје.
(111) 82171
(210) Ж- 2021-1058

(181) 14.06.2031.
(220) 14.06.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Огњен Ковачевић, Драгана Ракића 18а,
11080, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 05.01.16; 23.03.17; 27.05.01
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Ж
(511) Кл. 16: картонска амбалажа; амбалажа за
флаше од папира или картона; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; врећице
[коверте, кесице] од папира за паковање; врећице од
папира или пластике за паковање; испуна од папира
или картона; картон; картон за паковање; картони за
испоруку робе; картонска амбалажа; картонска
облога за ребрасти картон; картонске декорације за
намирнице; картонске етикете; картонске кутије за
индустријско паковање; картонске посуде; кесе од
папира за паковање; кесе од папира или пластике за
паковање; лепљива пластична фолија за обмотавање
и паковање; налепнице; натписи од папира или
картона; папир за облагање; папир за умотавање и
паковање; папирне и пластичне кесе за намирнице;
папирне кутије за паковање; папир у облику саћа;
пластична фолија за умотавање хране; пластичне
кесе за паковање; пластичне фолије за паковање
хране;
пластични
материјал
за
паковање.
Кл. 20: посуде, пластичне за амбалажу; поклопци за
флаше, неметални; амбалажа од дрвета за флаше;
декорације од пластике за храну; дрвени
индустријски контејнери за паковање; дрвени
поклопци за спремнике за индустријско паковање;
етикете од пластике; заптивачи за флаше који нису
од стакла, метала или гуме; заптивачи од имитације
плуте; запушачи, неметални; запушачи од плуте;
затварачи од пластике за посуде; канистери,
неметални; контејнери, неметални [за складиштење,
транспорт]; кутије за складиштење, неметалне;
кутије од дрвета или пластике; палете за транспорт,
неметалне; пластична бурад за складиштење;
пластичне гајбе; пластичне посуде; резервоари за
складиштење течности [контејнери] направљени од
неметала; сандуци за паковање од дрвета или
пластике; склопиве кутије за складиштење ствари,
неметалне.
Кл. 21: пластични држачи картонских амбалажа за
сокове; термоизолацијска амбалажа за одржавање
температуре садржаја лименке; стаклене тегле;
пластичне тегле за кућну употребу; стаклене тегле за
конзервирање хране; стаклене тегле за џемове и
желее; тегле за складиштење хране; дозери за флаше;
сталци за флаше; флаше [боце]; флаше за воду;
флаше за напитке; алуминијумске флаше за воду;
пластичне флаше за воду за вишеструку употребу;
флаше за воду од нерђајућег челика за вишеструку
употребу, празне.
Кл. 22: полиестерске пластичне мреже за паковање
робе; вреће од текстила за амбалажу; полиестерске
пластичне мреже за паковање робе; вишенаменске
платнене торбе; вреће за силажу; вреће од јуте за
превоз и складиштење материјала у ринфузи; вреће
од тканине за складиштење; врећице од тканине за
паковање робе; врпце од текстилних влакана;
еластична мрежа за месне производе; јута; канапи;
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крпене вреће за превоз и складиштење материјала у
ринфузи; мрежасте вреће за складиштење; омотнице
од текстила за амбалажу; пластична влакна за
текстилну употребу; платнене вреће за превоз и
складиштење материјала у ринфузи; платнене вреће
за складиштење; торбе [вреће, кесе] од текстила, за
паковање; траке за ношење терета, неметалне; цераде
од пластифицираних материјала.
Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану; воћни намази; намази на
бази воћа; намази на бази поврћа.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед [замрзнута вода].
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(111) 82172
(210) Ж- 2021-1563

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Safran retail doo, Светозара Пaпића 17/15,
11080, Београд, RS
(740) Александра Видић, Церска 84, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511)
Кл.
14:
накит;
бижутерија.
Кл. 18: кожа и имитација коже; путне торбе; женске
ташне; ручне торбе; кишобрани; сунцобрани.
Кл. 25: обућа; одећа и покривала за главу.
(111) 82173
(210) Ж- 2021-1572

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) IBD International Brand Discount EOOD, Bul.
Doctor Peter Dertliev 25, Floor 2, 1335 Sofia, Bulgaria, BG
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(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

MAGNETOPLAG
(511) Кл. 5: санитарни производи за личну хигијену.
Кл. 10: медицински уређаји и апарати, нарочито
медицински уређаји и апарати за третирање болести
дигестивних органа; апарати и инструменти за
магентну терапију; магнетни симулатори за
медициснку
и
терапеутску
употребу.
Кл. 44:
физикална терапија, услуге физикалне
терапије; услуге хигијене људи и здравствене неге;
услуге консултација у вези са здравственом негом.
(111) 82174
(210) Ж- 2021-1560

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Рајко Убипарип, Сусеградска 6а, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Ковачевић, Булевар
Михаила Пупина16в, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01
(511) Кл. 10: хирушки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређај за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; услуге медицинских
клиника; болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке
крви; фармацеутски савети; услуге психолога; услуге
вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин
витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге
припремања лекова према рецепту; терапеутске
услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге
здравствених
центара;
услуге
алтернативне
медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге
центара за опоравак.
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Ж
(111) 82175
(210) Ж- 2021-1570

(181) 07.09.2031.
(220) 07.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) PREDUZEĆE ZA FILMSKU, TV I VIDEO
DISTRIBUCIJU ART-VISTA DOO BEOGRAD,
Пожешка 83а, Београд, RS
(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар
Михајла Пупина 16в, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 16.03.01; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13
(591) црна, окер, сива
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти, научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и инструменти
за провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који се
могу преузети; рачунарски софтвер; празни носачи
података за дигитално или аналогно снимање и
складиштење; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе; уређаји за рачунање; рачунари и
периферни рачунарски уређаји; одела за роњење; маске
за роњење; чепови за уши за рониоце; штипаљке за нос
за рниоце и пливаче; рукавице за рониоце; апарати за
дисање за подводно пливање; апарати за гашење пожара.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82176
(210) Ж- 2021-712

(181) 22.04.2031.
(220) 22.04.2021.
(151) 14.03.2022.

(300) 81805 26.10.2020. JM.
(732) Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ARC
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(511) Кл. 9: апарати који се користе за рачунарство у
облаку; компјутерски хардвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података; снимљени софтвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података, који се може преузети; софтвер за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење, дубоке неуронске мреже,
анализу података; софтверске библиотеке за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење и дубоке неуронске мреже;
софтверске библиотеке за употребу код анализе
података; графички софтвер; драјвери за софтвере;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
високих
перформанси; јединице за обраду графике (гпус),
чипсетови за компјутерску графику; јединице за
обраду видео фајлова; јединице за обраду аудио
фајлова;
процесори
дигиталних
сигнала;
компјутерски хардвер и софтвер за приказивање
слика, видео фајлова и података; графичке картице,
апарати за снимање, пренос, пријем и манипулисање
сликама и подацима; компјутерски хардвер и
софтвер за приказивање анимација и видео фајлова;
хардвер и софтвер за стриминг садржаја, слика и
података; компјутерски хардвер, наиме улазне
јединице, излазне јединице, контролери меморије,
контролери компјутерских периферних јединица и
контролери графике; компјутерски хардвер високих
перформанси са специјализованих карактеристикама
за побољшање способности играња игрица;
снимљени софтвер и софтвер који се може
преузимати а који се користи за компјутерске
игрице; хардвер за компјутерску меморију;
меморијске картице; меморијске плоче; модули
компјутерске
меморије;
непромењива/трајна
компјутерска меморија; електронска меморија;
графичка меморија; сервери компјутерске мреже;
хардвер за приступ мрежном серверу; снимљени
компјутерски софтвер и компјутерски софтвер који
се може преузимати а који се користи за контролу и
управљање приступом сервер апликација; биос
(основни улазни излазни систем) који се може
преузимати, биос компјутерских програма; софтвер
компјутерског оперативног система који је снимљен
и може се преузимати; компјутерски софтвер и
фирмвер за фирмвер програма оперативног система а
који је снимљен и може се преузимати; софтвер за
компјутерске игрице и софтвер за компјутерску 3д
графику који је снимљен и може се преузимати;
софтверске библиотеке и фајлови са електронским
подацима који се могу преузимати а који се користе
код
дизајнирања
интегралних
кола
и
полупроводника;
софтвер
интерфејса
за
програмирање апликација (апи) који се користи за
приказивање, манипулацију и обраду слика;
компјутерски
хардвер;
интегрална
кола;
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полупроводници;
микропроцесори;
централне
јединице за обраду података (цпу); процесори који се
могу програмирати; штампане плоче; матичне плоче;
графичке плоче; компјутерске радне станице;
електронски и компјутерски екрани; електронски и
компјутерски улазни и излазни хардвер за медије и
екране
компјутера;
компјутерски
сервери;
суперрачунари; компјутери високих перформанси.
(111) 82177
(210) Ж- 2021-1573

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New
York, NY 10001, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

HBO MAX
(511) Кл. 9: мобилне софтверске апликације које се
могу преузимати за употребу у испоруци и
дистрибуцији аудио, видео и мултимедијалног
забавног садржаја укључујући текст, податке, слике,
аудио, видео и аудиовизуелне датотеке.
Кл. 38:
услуге мобилних медија у облику
електронског преноса, емитовања и испоруке аудио,
видео и мултимедијалног забавног садржаја
укључујући текст, податке, слике, аудио, видео и
аудиовизуелне датотеке путем интернета, бежичне
комуникације, електронских комуникационих мрежа
и рачунарских мрежа.
Кл. 41: забавне услуге у облику пружања забавних
програма и садржаја, наиме, филмова, телевизијских
програма, видео клипова, графике и информација у
вези са филмовима и телевизијским програмима у
области
комедије,
драме,
акције,
варијетеа/позоришта, авантуре, спорта, мјузикла,
тренутних догађаја и забавних вести, документараца
и анимације, путем интернета, електронских
комуникационих мрежа, рачунарских мрежа и
бежичних комуникационих мрежа; интерактивна
онлајн забава у облику веб-странице која садржи
фотографије, видео, аудио и прозне презентације,
видео клипове и друге мулимедијалне материјале
који се не могу преузимати у вези са филмовима и
телевизијским програмима у области комедије,
драме, акције, варијетеа/позоришта, авантуре,
спорта, мјузикла, тренутних догађаја и забавних
вести, документараца и анимације.
(111) 82178
(210) Ж- 2021-1578

(181) 10.09.2031.
(220) 10.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
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(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

KLINDAVAG
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82179
(210) Ж- 2021-1583

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge
SUPERLAB DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 25, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена-(C-0, M-100, Y-100, K-0), црна-(C-0, M0, Y-0, K-100)
(511) Кл. 35: услуге велепродаје лабораторијских,
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата
и медицинског материјала; велепродаја лабораторијске,
медицинске,
ветеринарске
опреме,
потрошног
материјала за лабораторије; хемикалија; реагенаса.
Кл. 37:
услуга одржавања лабораторијских и
медицинских апарата и инструмената; инсталаија и
сервис лабораторијске, медицинске и ветеринарске
опреме.
Кл. 42:
калибрација (еталонирање мерних
лабораторијских
инструмената,
калибрација
лабораторијских апарата); хемијска, физичка и
микробиолошка испитивања пијаћих, површинских и
отпадних вода; хемијска, физичка и микробиoлошка
испитивања
хране;
хемијска,
физичка
и
микробиолошка испитивања хране за животиње;
физичка и хемијска испитивања предмета опште
употребе; микробиолошка испитивања узорака са
површина, средстава за одржавање личне хигијене,
негу и улепшавање лица и тела; узoрковање хране,
хране за животиње, предмета опште употребе, воде,
животне средине, отпада и узорака са површина;
услуге обављања научно истраживачких радова у
области пијаћих површинских и отпадних вода,
хране, хране за животиње, предмета опште употребе,

ЗИС / RS / IPO

Ж
животне средине, отпада; консултантске услуге за
интерне и екстерне едукације и усавршавање у
области, пијаћих, површинских и отпадних вода,
хране, хране за животиње; предмета опште употребе,
животне средине, отпада; консултантске услуге за
сертификације у примени НАССР, ИСО 9001, ИФС,
ИСО 22000; консултантске услуге Сертификационо
тело СРПС ИСО/ИЕЦ 17065; консултантске услуге
Контролног тела СРПС ИСО/ИЕЦ 17020.
(111) 82180
(210) Ж- 2021-1585

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44, 15354
, Слепчевић, RS
(540)

(531) 24.13.09; 24.13.22; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) ЦМYК 00/99/84/00, Пантоне 185Ц
(511) Кл. 25: дрвена обућа, кломпе; обућа за плажу;
обућа.
(111) 82181
(210) Ж- 2021-1580

(181) 10.09.2031.
(220) 10.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

KILLOX
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82182
(210) Ж- 2021-1579

(181) 10.09.2031.
(220) 10.09.2021.
(151) 14.03.2022.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

AFTARIN
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Ж
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82183
(210) Ж- 2021-914

(181) 20.05.2031.
(220) 20.05.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) Pomisli d.o.o. Topola, Булевар вожда Карађорђа
115, 34310, Топола, RS
(740) Реља Мирков, адвокат и овлашћени заступник
у поступцима заштите индустријске својине,
Патријарха Јоаникија 14, 11000, Београд
(540)
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материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди;
укључујући и фармацеутске препарате; вату за
медицинску употребу; газу за медицинску употребу;
хемијска контрацептивна средства; памук за
медицинску
употребу;
завоје,
медицинске;
минералне воде за медицинску употребу; хирурушке
завоје; газе за превијање; упијајућу вату; упијајући
памук; менструалне гаће; хигијенске гаће; тампоне за
менструацију; хигијенске тампоне; хигијенске
улошке;
ментруалне
улошке;
фармацеутске
препарате за негу коже; фармацеутске лосионе;
средства за вагинално испирање за медицинску
употребу; препарате за смањење сексуалне
активности; ватиране штапиће за медицинску
употребу; гелове за сексуалну стимулацију;
антибактеријске сапуне; медицинска средства за
хигијену; контрацептивне сунђере.
(111) 82184
(210) Ж- 2021-1256

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.17
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; укључујући и
ватиране штапиће за козметичке сврхе; памучне
штапиће за козметичку употребу; креме за бељење
коже; креме за избељивање коже; препарате за
шминкање; козметику; памучну вуну за козметичку
употребу; козметичке креме; растворе за чишћење;
препарате за уклањање шминке; миришљаве воде;
тоалетне воде; препарате за депилацију; восак за
депилацију; етарска уља; млеко за чишћење за
тоалетну употребу; шампоне; козметичке препарате
за негу коже; марамице натопљене са козметичким
лосионима; препарате за туширање за личну
хигијену и дезодорисање [тоалетни производи];
шампоне за суво прање; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинску; средства за
вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
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(181) 19.07.2031.
(220) 19.07.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1, 10000,
Zagreb, HR
(740) Адвокат Чорић Дарко, Краљице Наталије 68,
11000, Београд
(540)

HYPLAXY
(511) Кл. 5: лекови за лечење лупуса; лекови за
лечење дерматолошких стања; лекови за лечење
артритиса.
(111) 82185
(210) Ж- 2021-1644

(181) 23.09.2031.
(220) 23.09.2021.
(151) 15.03.2022.

(300) 82949 24.03.2021. JM.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

WAYPOINTS
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за пренос,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију,
регулацију или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за
снимање, пренос, репродукцију или обраду звука,
ЗИС / RS / IPO
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слике или података; снимљени и медији који се могу
преузети, рачунарски софтвер, празни дигитални или
аналогни медији за снимање и чување података;
механизми за апарате који се покрећу новцем;
регистарске касе, уређаји за рачунање; рачунари и
периферни рачунарски уређаји; ронилачка одела,
ронилачке маске, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за пливање под водом;
апарати за гашење пожара; интерфејси за рачунаре;
рачунарски програми који се могу преузети за
пројектовање корисничког интерфејса; жично и
бежично повезани електрични батеријски апарати са
уграђеним софтвером и фирмвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за употребу у
стамбеним просторима и зградама; жично и бежично
повезани електрични батеријски апарати са
уграђеним софтвером и фирмвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије која долази од или ка
електричној мрежи или другом извору генерисања
електричне
енергије
за
стабилизацију
и
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева потрошње; рачунарски софтвер који се може
преузети за праћење, оптимизацију и регулисање
чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка
и од датих жично и бежично повезаних електричних
батеријских апарата; батерије које снабдевају
електричном енергијом моторе електричних возила;
конектори за електричну енергију који се монтирају
на зид за пуњење електричних возила; мобилни
утикачи за електричну енергију за пуњење
електричних возила; софтвер који се може преузети
у виду мобилних апликација за праћење количине и
стања електричне енергије; пуњачи за батерије за
употребу са батеријама за возила; електрични
конектори за повезивање мотора и приколица;
станице за пуњење електричних возила; струјни
адаптери за употребу са возилима; електрични
каблови за употребу са возилима.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
руковање електричним батеријским системима који
се састоје од жично или бежично повезаних
електричних батеријских апарата са уграђеним
софтвером и фирмвером и пратећим софтвером који
се могу ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за друге, за пословне
потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са
истим; обезбеђивање онлајн услуга директоријума
који садржи информације у вези са возилима и
станицама за пуњење.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталације и
поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса;
инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање
ЗИС / RS / IPO

Ж
жично
и
бежично
повезаних
електричних
батеријских апарата, и консалтинг у вези са истим, за
чување и пражњење сачуване електричне енергије за
стабилизацију и
задовољавање
потреба
за
електричном енергијом и циљева потрошње; пуњење
електричних возила; услуге станица за пуњење
електричних возила.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са истим; услуге
индустријских анализа, индустријских истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и утврђивања аутентичности; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтера; обезбеђивање
софтвера који се не може преузети који се користи за
предиктивну
анализу
пуњења
и
одржавања
електричних возила, и предиктивну анализу потреба
потрошача; праћење бежично повезаних електричних
батеријских апарата са уграђеним фирмвером и
софтвером за чување и снабдевање електричном
енергијом како би се осигурало правилно
функционисање и програмирање за задовољавање
потреба за електричном енергијом и циљева потрошње;
пројектовање система електричних батерија који се
састоје од бежично повезаних електричних батеријских
апарата и пратећег софтвера, све то за чување и
пражњење сачуване електричне енергије, у сврху
оптимизације ефикасности дизајна, програмирања и
конфигурације датих система, и услуге консалтинга у
вези са истим; услуге софтвера у виду сервиса (SааS)
које садрже софтвер за праћење, оптимизацију, и
регулисање чувања и пражњења сачуване енергије ка и
од бежично повезаних електричних батеријских
апарата; обезбеђивање онлајн софтвера који се не може
преузети за праћење, оптимизацију, и регулисање
чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка и
од бежично повезаних електричних батеријских
апарата; управљање софтвером и фирмвером који је
уграђен у бежично повезане електричне батеријске
апарате за чување и пражњење сачуване електричне
енергије програмирањем и конфигурисањем софтвера
за електричне батеријске апарате; инсталација,
одржавање, поправка и унапређивање рачунарског
софтвера и фирмвера који је могуће даљински
ажурирати а који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске апарате, и консултовање у вези
са истим, за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за стабилизацију и задовољавање потреба за
електричном енергијом и циљева потрошње;
обезбеђивање онлајн рачунарских програма који се не
могу преузети за пројектовање корисничког
интерфејса; обезбеђивање рачунарског софтвера који се
не може преузети за праћење, оптимизацију, и
регулацију чувања и пражњења сачуване електричне
енергије ка и од датих бежично повезаних
електричних батеријских апарата.
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Ж
(111) 82186
(210) Ж- 2021-1643

(181) 23.09.2031.
(220) 23.09.2021.
(151) 15.03.2022.

(300) 82948 24.03.2021. JM.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN WAYPOINTS
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти за пренос, пребацивање, трансформацију,
акумулацију, регулацију или контролу дистрибуције
или употребе електричне енергије; апарати и
инструменти за снимање, пренос, репродукцију или
обраду звука, слике или података; снимљени и медији
који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
дигитални или аналогни медији за снимање и чување
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистарске касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; ронилачка
одела, ронилачке маске, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за пливање под водом;
апарати за гашење пожара; интерфејси за рачунаре;
рачунарски програми који се могу преузети за
пројектовање корисничког интерфејса; жично и
бежично повезани електрични батеријски апарати са
уграђеним софтвером и фирмвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење сачуване
електричне енергије за употребу у стамбеним
просторима и зградама; жично и бежично повезани
електрични батеријски апарати са уграђеним
софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на
даљину за чување и пражњење сачуване електричне
енергије која долази од или ка електричној мрежи или
другом извору генерисања електричне енергије за
стабилизацију и задовољавање потреба за електричном
енергијом и циљева потрошње; рачунарски софтвер
који се може преузети за праћење, оптимизацију и
регулисање чувања и пражњења сачуване електричне
енергије ка и од датих жично и бежично повезаних
електричних батеријских апарата; батерије које
снабдевају електричном енергијом моторе електричних
возила; конектори за електричну енергију који се
монтирају на зид за пуњење електричних возила;
мобилни утикачи за електричну енергију за пуњење
електричних возила; софтвер који се може преузети у
виду мобилних апликација за праћење количине и
стања електричне енергије; пуњачи за батерије за
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употребу са батеријама за возила; електрични
конектори за повезивање мотора и приколица;
станице за пуњење електричних возила; струјни
адаптери за употребу са возилима; електрични
каблови за употребу са возилима.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
руковање електричним батеријским системима који
се састоје од жично или бежично повезаних
електричних батеријских апарата са уграђеним
софтвером и фирмвером и пратећим софтвером који
се могу ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за друге, за пословне
потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са
истим; обезбеђивање онлајн услуга директоријума
који садржи информације у вези са возилима и
станицама за пуњење.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталације и
поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса;
инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање
жично
и
бежично
повезаних
електричних
батеријских апарата, и консалтинг у вези са истим, за
чување и пражњење сачуване електричне енергије за
стабилизацију и
задовољавање
потреба
за
електричном енергијом и циљева потрошње; пуњење
електричних возила; услуге станица за пуњење
електричних возила.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са истим; услуге
индустријских анализа, индустријских истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и утврђивања аутентичности; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтера; обезбеђивање
софтвера који се не може преузети који се користи за
предиктивну анализу пуњења и одржавања
електричних возила, и предиктивну анализу потреба
потрошача;
праћење
бежично
повезаних
електричних батеријских апарата са уграђеним
фирмвером и софтвером за чување и снабдевање
електричном енергијом како би се осигурало
правилно функционисање и програмирање за
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева
потрошње;
пројектовање
система
електричних батерија који се састоје од бежично
повезаних електричних батеријских апарата и
пратећег софтвера, све то за чување и пражњење
сачуване електричне енергије, у сврху оптимизације
ефикасности дизајна, програмирања и конфигурације
датих система, и услуге консалтинга у вези са истим;
услуге софтвера у виду сервиса (SaaS) које садрже
софтвер за праћење, оптимизацију, и регулисање
чувања и пражњења сачуване енергије ка и од
бежично повезаних електричних батеријских
апарата; обезбеђивање онлајн софтвера који се не
може преузети за праћење, оптимизацију, и
регулисање чувања и пражњења сачуване електричне
ЗИС / RS / IPO
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енергије ка и од бежично повезаних електричних
батеријских апарата; управљање софтвером и
фирмвером који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске апарате за чување и
пражњење
сачуване
електричне
енергије
програмирањем и конфигурисањем софтвера за
електричне
батеријске
апарате;
инсталација,
одржавање, поправка и унапређивање рачунарског
софтвера и фирмвера који је могуће даљински
ажурирати а који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске апарате, и консултовање у
вези са истим, за чување и пражњење сачуване
електричне
енергије
за
стабилизацију
и
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева потрошње; обезбеђивање онлајн рачунарских
програма који се не могу преузети за пројектовање
корисничког интерфејса; обезбеђивање рачунарског
софтвера који се не може преузети за праћење,
оптимизацију, и регулацију чувања и пражњења
сачуване електричне енергије ка и од датих бежично
повезаних електричних батеријских апарата.
(111) 82187
(210) Ж- 2021-1628

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

SPARKLE DIAMONDS
(511) Кл. 3: немедицинска паста за зубе.
(111) 82188
(210) Ж- 2021-1633

(181) 22.09.2031.
(220) 22.09.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Advokat Nikola Kliska, Karanović & Partners
o.a.d., Resavska 23, 11000, Beograd
(540)

OFF-WHITE
(511) Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски
алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за
гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за
маникирање; турпије за нокте; справе за полирање
ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи
заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу,
електрични уређаји за исправљање косе, електрични
уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме,
ножеви, виљушке и кашике.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; хигијенске
маске за медицинску употребу; терапеутске маске за
лице; модне маске које се користе као хигијенске
маске за заштиту од вирусних инфекција; апарати за
масажу лица; апарати за масажу очију; апарати за
масажу за личну употребу; ултразвучни козметички
апарати за извођење естетских третмана коже;
штитници за лице за медицинску употребу; заштитне
рукавице за медицинску употребу; ортопедски
артикли; хируршки материјали за зашивање;
терапеутски и помоћни уређаји за особе са
инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји
и производи за сексуалне активности; компресионе
мајице; компресиони шорцеви.
Кл. 28: играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова
опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за
глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за
купање; билијарски штапови; билијарски столови;
даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање;
боксерске рукавице; карабињери као планинарска
опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне
дечје играчке; украси и декорације за новогодишње
јелке; фигурице за сакупљање; играчке за
састављање; пикадо; комплети за пикадо; игре са
коцкама; додаци за лутке; одећа за лутке; комплети
са луткама за играње; лутке; играчке за цртање;
бучице за вежбање; електричне акционе фигуре;
елиптичне машине за вежбање; опрема за вежбање и
фитнес, наиме кардио справе за горњи и доњи део
тела; клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за
вежбање; ролери за вежбање; летећи дискови; игре,
наиме, друштвене игре, стоне игре, игре меморије,
игре са картама; конзоле за играње електронских
игара за употребу са или без спољног екрана или
монитора; играчке на надувавање; слагалице (пазле);
конопац за прескакање; руска звона (гирје); змајеви;
манипулативне игре; механичке играчке; медицинске
лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за
љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за
бокс које служе као рукавице за вежбање; боксерски
џакови; возила на даљинско управљање (играчке);
еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес;
играчке и опрема на којима се може возити; машине
за веслање и справе са уграђеним теговима за
вежбање; даске за једрење; макете [играчке];
штитници за потколенице [спортска опрема];
скејтборд; скије; даске за скијање; стаклене кугле са
снегом; мекане платформе за извођење вежби;
спортска опрема за тренинг брзине, наиме,
прстенови, чуњеви, спортске мердевине за тренинг и
координацију, лукови за вежбање, падобран за
трчање, препоне; играчке за слагање; степери
(машине за вежбање); собни бицикли за вежбање;
справе за истезање у виду опреме за вежбање којом
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се самостално управља; даске за сурфовање; играчке
које говоре; игре са гађањем мете; прибор за кување
(играчке); посуде за кување за игру; фигуре играчке;
маске (играчке); комплети за слагање модела
играчака; оружје (играчке); роботи играчке; возила и
прибор (играчке); трамболине; траке за трчање;
апарати за видео игре, наиме, слушалице, командне
ручице (џојстици), машине, конзоле, интерактивне
јединице за даљинско управљање; скије за воду;
играчке за воду; справе и опрема са уграђеним
теговима за вежбање; играчке на навијање; коцке за
јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.
(111) 82189
(210) Ж- 2021-1632

(181) 22.09.2031.
(220) 22.09.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

OFF
(511) Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски
алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за
гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за
маникирање; турпије за нокте; справе за полирање
ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи
заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу,
електрични уређаји за исправљање косе, електрични
уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме,
ножеви, виљушке и кашике.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; хигијенске
маске за медицинску употребу; терапеутске маске за
лице; модне маске које се користе као хигијенске
маске за заштиту од вирусних инфекција; апарати за
масажу лица; апарати за масажу очију; апарати за
масажу за личну употребу; ултразвучни козметички
апарати за извођење естетских третмана коже;
штитници за лице за медицинску употребу; заштитне
рукавице за медицинску употребу; ортопедски
артикли; хируршки материјали за зашивање;
терапеутски и помоћни уређаји за особе са
инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, уређаји
и производи за сексуалне активности; компресионе
мајице; компресиони шорцеви.
Кл. 28: играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова
опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за
глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за
купање; билијарски штапови; билијарски столови;
даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање;
боксерске рукавице; карабињери као планинарска
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опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне
дечје играчке; украси и декорације за новогодишње
јелке; фигурице за сакупљање; играчке за
састављање; пикадо; комплети за пикадо; игре са
коцкама; додаци за лутке; одећа за лутке; комплети
са луткама за играње; лутке; играчке за цртање;
бучице за вежбање; електричне акционе фигуре;
елиптичне машине за вежбање; опрема за вежбање и
фитнес, наиме кардио справе за горњи и доњи део
тела; клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за
вежбање; ролери за вежбање; летећи дискови; игре,
наиме, друштвене игре, стоне игре, игре меморије,
игре са картама; конзоле за играње електронских
игара за употребу са или без спољног екрана или
монитора; играчке на надувавање; слагалице (пазле);
конопац за прескакање; руска звона (гирје); змајеви;
манипулативне игре; механичке играчке; медицинске
лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за
љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за
бокс које служе као рукавице за вежбање; боксерски
џакови; возила на даљинско управљање (играчке);
еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес;
играчке и опрема на којима се може возити; машине
за веслање и справе са уграђеним теговима за
вежбање; даске за једрење; макете [играчке];
штитници за потколенице [спортска опрема];
скејтборд; скије; даске за скијање; стаклене кугле са
снегом; мекане платформе за извођење вежби;
спортска опрема за тренинг брзине, наиме,
прстенови, чуњеви, спортске мердевине за тренинг и
координацију, лукови за вежбање, падобран за
трчање, препоне; играчке за слагање; степери
(машине за вежбање); собни бицикли за вежбање;
справе за истезање у виду опреме за вежбање којом
се самостално управља; даске за сурфовање; играчке
које говоре; игре са гађањем мете; прибор за кување
(играчке); посуде за кување за игру; фигуре играчке;
маске (играчке); комплети за слагање модела
играчака; оружје (играчке); роботи играчке; возила и
прибор (играчке); трамболине; траке за трчање;
апарати за видео игре, наиме, слушалице, командне
ручице (џојстици), машине, конзоле, интерактивне
јединице за даљинско управљање; скије за воду;
играчке за воду; справе и опрема са уграђеним
теговима за вежбање; играчке на навијање; коцке за
јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.
(111) 82190
(210) Ж- 2021-1165

(181) 01.07.2031.
(220) 01.07.2021.
(151) 15.03.2022.
(732) Posco International Corporation, 134,
TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 26.01.24; 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12
(511) Кл. 9: сет-топ кутије.
Кл. 11: замрзивачи.

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.08.2021. - 15.09.2021. године:

Жиг рег. бр. 25724 чији је носилац "PENPHARM"
DOO ZRENJANIN, Manastirska 7, Zrenjanin, RS, престао
је да важи дана 11.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 17391 чији је носилац ALBERTOCULVER INTERNATIONAL, INC., 700 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US, престао је да
важи дана 13.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 37997 чији је носилац Henkel
Corporation, 1 Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, US,
престао је да важи дана 11.05.2031. године.

Жиг рег. бр. 19027 чији је носилац Hipp & Co.,
Brunigstrasse 141, 6072 Sachseln, CH, престао је да
важи дана 21.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 38397 чији је носилац NOVELL,
INC., 1800 South Novell Place, Provo, Utah 84606, US,
престао је да важи дана 17.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 19044 чији је носилац MEDA AB,
Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna, SE, престао
је да важи дана 21.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 38395 чији је носилац NOVELL,
INC., 1800 South Novell Place, Provo, Utah 84606, US,
престао је да важи дана 17.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 25677 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE COMPANY, 300 PARK AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK 10022-7499, US, престао је
да важи дана 26.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 38424 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 24.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 25734 чији је носилац Lorillard
Licensing Company LLC, 1600 First Union Tower, 300
North Greene Street, Greensboro, North Carolina 27401,
US, престао је да важи дана 11.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 25710 чији је носилац KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, SI, престао је да важи
дана 11.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 25719 чији је носилац
JUGOREMEDIJA
FABRIKA
LEKOVA
A.D.
ZRENJANIN U STEČAJU, Pančevačka bb, Zrenjanin ,
RS, престао је да важи дана 11.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 25721 чији је носилац
JUGOREMEDIJA
FABRIKA
LEKOVA
A.D.
ZRENJANIN U STEČAJU, Pančevačka bb, Zrenjanin ,
RS, престао је да важи дана 11.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 25722 чији је носилац
JUGOREMEDIJA
FABRIKA
LEKOVA
A.D.
ZRENJANIN U STEČAJU, Pančevačka bb, Zrenjanin ,
RS, престао је да важи дана 11.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 25723 чији је носилац
JUGOREMEDIJA
FABRIKA
LEKOVA
A.D.
ZRENJANIN U STEČAJU, Pančevačka bb, Zrenjanin ,
RS, престао је да важи дана 11.09.2021. године.
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Жиг рег. бр. 38560 чији је носилац
GUARDSMARK, LLC, 22 SOUTH SECOND
STREET, MEMPHIS, TENNESSEE 38103-2695, US,
престао је да важи дана 05.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 49279 чији је носилац ARCOR
S.A.I.C., Av.Fulvio Pagani 487, Arroyito Province of
Cordoba, REPUBLIKA ARGENTINA, AR, престао је
да важи дана 17.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 49762 чији је носилац ARCOR
S.A.I.C., Av.Fulvio Pagani 487, Arroyito Province of
Cordoba, REPUBLIKA ARGENTINA, AR, престао је
да важи дана 17.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47323 чији је носилац NUFARM
AUSTRALIA LIMITED, 103-105 Pipe Road Laverton
North, Victoria 3026, AUSTRALIJA, AU, престао је да
важи дана 17.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47324 чији је носилац J&B
LADENIS BROS S.A. MINERVA KNITWEAR
MANUFACTURING COMPANY, 6 th, Kim
Thessalonikes - Oreokastron, N. EF KarpiaThessaloniki, Grčka, GR, престао је да важи дана
18.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 47272 чији је носилац BADEL
1862, DD, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PIĆA, VLAŠKA 116, ZAGREB, HRVATSKA, HR,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 47273 чији је носилац BADEL
1862, DD, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PIĆA, VLAŠKA 116, ZAGREB, HRVATSKA, HR,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47274 чији је носилац BADEL
1862, DD, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PIĆA,, VLAŠKA 116, ZAGREB, HRVATSKA, HR,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47275 чији је носилац BADEL
1862, DD, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PIĆA, VLAŠKA 116, ZAGREB, HRVATSKA, HR,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 47276 чији је носилац BADEL
1862, DD, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PIĆA, VLAŠKA 116, ZAGREB, HRVATSKA, HR,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.

Ж
Жиг рег. бр. 63605 чији је носилац Alvogen
TM S.à r.l., 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg,
LU, престао је да важи дана 17.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 63606 чији је носилац Zentiva
Pharma d.o.o., Милентија Поповића 5 в, спрат 2,
Београд-Нови Београд, RS, престао је да важи дана
17.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 64484 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 17.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64485 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 17.08.2021.
године.

Жиг рег. бр. 47358 чији је носилац Unilever IP
Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL,
престао је да важи дана 23.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64486 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 17.08.2021.
године.

Жиг рег. бр. 47783 чији је носилац YUM!
Restaurants International S.a.r.l., 46a, Avenue JF
Kenedy, L-1855, Luxembourg, LU, престао је да важи
дана 23.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 64487 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 17.08.2021.
године.

Жиг рег. бр. 44283 чији је носилац EMINENT,
D.O.O. Preduzeće za proizvodnju i promet, Ber Imre 35, SUBOTICA, YU, престао је да важи дана
29.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 63741 чији је носилац Unilever IP
Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL,
престао је да важи дана 18.08.2021. године.

Жиг рег. бр. 47516 чији је носилац ELPANEL,
D.O.O. Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge,
Sveto polje 90, 15350 BOGATIĆ, YU, престао је да
важи дана 12.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 47269 чији је носилац
SLOBODAN ARSENIJEVIĆ, Mite Cekića 22, 34000
Kragujevac, YU, престао је да важи дана 13.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 47921 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE INVESTMENTS (BVI) Ltd., Harney,
Westwood & Riegels, Craigmuir Chambers, P.O.Box 71
Road Town, Tortola, British Vergin Islands, IS, престао
је да важи дана 14.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 47154 чији је носилац Al Jazeera
Media Network , TV & Radio Comples, TV
Roundabout, Bin Omran, P.O. Box 23123 , Doha, QA,
престао је да важи дана 15.09.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63819 чији је носилац BIMAL
SUNCE DOO SOMBOR, Стапарски пут бб , 25000
Сомбор, RS, престао је да важи дана 18.08.2031.
године.
Жиг рег. бр. 63198 чији је носилац A.E.S.
Serbia d.o.o., Antifašističke borbe 8, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 19.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63971 чији је носилац Clarios
Technology and Recycling GmbH, Am Leineufer 51,
30419 Hannover, DE, престао је да важи дана
19.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 63983 чији је носилац AHIST,
Rabotchiy Prospert 7, 150625 Kostroma, RU, престао је
да важи дана 19.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63749 чији је носилац THE
GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, US, престао је да важи
дана 19.08.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64044 чији је носилац JT
International S.A., 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva,
CH, престао је да важи дана 19.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63914 чији је носилац TRAVIS
ASSETS, Road Town, Tortola, B.V.I., VG, престао је
да важи дана 19.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63835 чији је носилац AD
IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje
bb, RS, престао је да важи дана 20.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63816 чији је носилац "MONUS"
preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i
usluge doo Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 14,
RS, престао је да важи дана 20.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63817 чији је носилац "MONUS"
preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i
usluge doo Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 14,
RS, престао је да важи дана 20.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63818 чији је носилац "MONUS"
preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i
usluge doo Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 14,
RS, престао је да важи дана 20.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63910 чији је носилац Đurđevka
Malovrazić
PR,
Marketinška
agencija
MM
ADVERTISING, Dr Ivana Ribara 85 - blok 61/01А,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
20.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 64300 чији је носилац Atlantic Štark
доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 23.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63879 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 23.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63880 чији је носилац Atlantic Štark
доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 23.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63735 чији је носилац SOEX
INDIA PRIVATE LIMITED, Nirmal 21st Floor,
Nariman Point, Mumbai 400 021, IN, престао је да
важи дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63757 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63758 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63759 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63760 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63762 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63764 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63766 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63768 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63769 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63860 чији је носилац
ACTERRNA d.o.o., Naselje Hemograd bb, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63776 чији је носилац JT
International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 24.08.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63771 чији је носилац JT
International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63877 чији је носилац Rubin a.d.,
Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS, престао је да
важи дана 24.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63794 чији је носилац INFONET
MEDIA, d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana, SI, престао
је да важи дана 25.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 65774 чији је носилац ELEM
ELGO d.o.o., Petra Lekovića 77a, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 26.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63886 чији је носилац
PENPHARM DOO Zrenjanin, Manastirska 7, Zrenjanin,
RS, престао је да важи дана 27.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63883 чији је носилац Preduzeće
za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju
bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Kneza
Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, RS, престао је да
важи дана 27.08.2031. године.
Жиг рег. бр. 63848 чији је носилац DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK
BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б,
Београд-Земун, RS, престао је да важи дана
30.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63849 чији је носилац DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK
BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б,
Београд-Земун, RS, престао је да важи дана
30.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63948 чији је носилац FMC
Agricultural Products International AG, Suite 2402
Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong,
CN, престао је да важи дана 30.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63975 чији је носилац DELTAPAK DOO BEOGRAD, Milentija Popovića 7b, 11070
Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 30.08.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63826 чији је носилац Samsung
C&T Corporation, 67, Sejong-Daero, Jung-gu, Seoul,
KR, престао је да важи дана 31.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 65628 чији је носилац GPCP IP
Holdings LLC , 133 Peachtree Street NE, , Atlanta,
ЗИС / RS / IPO
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Georgia 30303, US, престао је да важи дана
31.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 65792 чији је носилац HAAS
AUTOMATION, INC., California Corporation, 2800
Sturgis Road, Oxnard, California 93030, US, престао је
да важи дана 31.08.2021. године.
Жиг рег. бр. 63987 чији је носилац Udruženje
građana "Lovefest Vrnjačka Banja", Kosovska 4/3,
36210 Vrnjačka Banja, RS, престао је да важи дана
02.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63825 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 02.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64056 чији је носилац Beats Electronics,
LLC, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa
Monica, CA 90404, US, престао је да важи дана
02.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64054 чији је носилац UNODROP
DOO, Bulevar Arsenija Čarnojevića 103, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 03.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64029 чији је носилац
SMARTPHONE CONCEPT d.o.o., Milentija Popovića
5a, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
03.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64717 чији је носилац SERBIA
BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO
BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 19 , Београд,
RS, престао је да важи дана 06.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64171 чији је носилац BANAT
1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића 6, 26300
Вршац, RS, престао је да важи дана 06.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63893 чији је носилац Strawberry
Energy DOO, Ruzveltova 1a, Beograd, RS, престао је
да важи дана 06.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64722 чији је носилац Blagojče
Petrušev, Petar Deljan 5-34, Skoplje, MK, престао је да
важи дана 07.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63859 чији је носилац MODNA
KONFEKCIJA
RUDNIK
EKSPORT-IMPORT
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
U
RESTRUKTURIRANJU,
Gornji
Milanovac,
Kragujevačka 17, RS, престао је да важи дана
07.09.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63847 чији је носилац NISSAN
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
NISSAN MOTOR CO., LTD.),
No.2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP,
престао је да важи дана 07.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63808 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
09.09.2021. године
.
Жиг рег. бр. 63844 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883,, US, престао је да важи дана 09.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64365 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 09.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63927 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 09.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 65890 чији је носилац Bonatti
d.o.o., Bulevar Vojvode Mišića 41, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 10.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63939 чији је носилац DOO
"Angropromet Kikinda", Miloša Velikog 76, 23300 Kikinda,
RS, престао је да важи дана 10.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 65231 чији је носилац ITM
GROUP ДОО, Омладинских бригада 86, 11000
Београд-Нови Београд, RS, престао је да важи дана
13.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 65598 чији је носилац ITM
GROUP ДОО, Омладинских бригада 86, 11000
Београд-Нови Београд, RS, престао је да важи дана
13.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64811 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge "KRISTAL SO",
društvo sa ograničenom odgovornošću, Batajnički drum
283 G, 11080 Beograd-Zemun, RS, престао је да важи
дана 14.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63928 чији је носилац
TELEBRANDS CORP. a New Jersey corporation, 79
Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, US, престао
је да важи дана 14.09.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64050 чији је носилац Miodrag
Rajković, Bulevar kralja Aleksandra 227, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64049 чији је носилац Miodrag
Rajković, Bulevar kralja Aleksandra 227, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64008 чији је носилац "ONDINA"
DOO, Mornarska 8, 11080 Zemun, RS, престао је да
важи дана 14.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64014 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu SHI SHANG d.o.o.
Beograd, Jurija Gagarina 89, lokal 112, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64015 чији је носилац POPULAR
CHANNELS d.o.o. , Jurija Gagarina br. 87/41, Beograd
, RS, престао је да важи дана 14.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63985 чији је носилац TOMY
COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 15.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63986 чији је носилац TOMY
COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 15.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63970 чији је носилац Jones Lang
LaSalle IP, Inc., 200 Е. Randolph Drive, Chicago,
Illinois 60601, US, престао је да важи дана 15.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64208 чији је носилац Preduzeće
TIAN TIAN za unutrašnju i spoljnu trgovinu doo
Beograd, Vinogradska 43, Surčin, RS, престао је да
важи дана 15.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63265 чији је носилац
GALENIKA а.d., Batajnički drum bb, 11080 Zemun,
RS, престао је да важи дана 16.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63257 чији је носилац Joint Stock
Company "August" Inc., RU, 142432, 20A Tsentralnaya
street, Chernogolovka, Moscow Region, RU, престао је
да важи дана 20.08.2031. године.

Жиг рег. бр. 64030 чији је носилац Miodrag
Rajković, Bulevar kralja Aleksandra 227, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 14.09.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.02.2022. - 15.03.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 1595
промењена је у FORD MOTOR COMPANY
LIMITED,, Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE,
England, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 17233
промењена је у Pioneer Kabushiki Kaisha (Pioneer
Corporation), 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyoku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 18999
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19290
промењена је у HANNA-BARBERA PRODUCTIONS,
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank CA 91522, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19385
промењена је у Robertshaw US Holding Corp., 1222
Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19782
промењена је у Metso Outotec Oyj, Töölönlahdenkatu
2, FI-00100 Helsinki, FI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21951
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 22763
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29183
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34829
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 35005
промењена је у Cervecería Modelo de México S. de
R.L. de C.V, Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int.
Piso 6, Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City
CP 11650, MX;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35569
промењена је у Subway IP LLC, 325 Sub Way,
Milford, CT 06461, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37724
промењена је у Cervecería Modelo de México S. de
R.L. de C.V, Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int.
Piso 6, Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City
CP 11650, MX;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38325
промењена је у Cervecería Modelo de México S. de
R.L. de C.V, Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int.
Piso 6, Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City
CP 11650, MX;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39275
промењена је у Carlton Sports Company Limited, Unit
A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39850
промењена је у THE GLENLIVET DISTILLERS
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London,
England, SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40644
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46341
промењена је у Cervecería Modelo de México S. de
R.L. de C.V, Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int.
Piso 6, Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City
CP 11650, MX;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47602
промењена је у Казаковић Софија, Церски венац 4,
стан 14, 11030 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47639
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 47801
промењена је у Souza Cruz Ltda, Rua Candelaria, 66,
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, BR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61710
промењена је у Yahoo Inc. , 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48026
промењена је у Atlantic Droga Kolinska,Živilska
industrija, d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63487
промењена је у Renaissance Financial Holdings Ltd,
Pindarou 27, Alpha Business Centre, 8th Floor,1060,
Nicosia, CY;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48084
промењена је у HEM CORPORATION PRIVATE
LIMITED, G-5 Riddhi-Siddhi Apartments, Mithagar, X"
Road, Mulund (East), Mumbai 400 081", IN;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64622
промењена је у MBM RENTAL DOO, аеродром
Београд 59, терминал 2, локал 1, 11180 Сурчин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48217
промењена је у Iridium Satellite LLC,, 1750 Tyson
Blvd., Suite 1400, McLean, VA 22102, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64741
промењена је у HARRIS SAS, 16 rue des Rougeries,
35400 SAINT MALO, FR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48589
промењена је у "MINOTTI" d.o.o., Косте Абрашевића
12, 11271 Сурчин,Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64755
промењена је у MILLENNIUM TEAM DOO
BEOGRAD, Жанке Стокић 39, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49643
промењена је у Robertshaw US Holding Corp., 1222
Hamilton Parkway,Itasca, 60143 Illinois, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64820
промењена је у POY Worldwide, 3087 rue de la Gare,
Boeschepe, FR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51082
промењена је у TILLOTTS PHARMA AG,,
Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64874
промењена је у Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan
15, 17154 Solna, SE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52263
промењена је у AKSA DOO Preduzeće za trgovinu i
usluge, 28. јуна број 3, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64951
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 54880
промењена је у AKSA DOO Preduzeće za trgovinu i
usluge, 28. јуна број 3, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54881
промењена је у AKSA DOO Preduzeće za trgovinu i
usluge, 28. јуна број 3, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57952
промењена је у Yahoo Inc. , 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57954
промењена је у Yahoo Inc. , 22000 AOL Way, Dulles,
VA 20166, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58580
промењена је у Subway IP LLC, 325 Sub Way,
Milford, CT 06461, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59550
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 65155
промењена је у Terme di Crodo Srl, Via Roberto
Bracco 6, 20159 Milano, IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65639
промењена је у MEGGLE Group GmbH, Megglestraße
6-12, 83512 Wasserburg, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65936
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66240
промењена је у Terme di Crodo Srl, Via Roberto
Bracco 6, 20159 Milano, IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66316
промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED, 20 Montford Place - Kennington, London
England SE11 5DE, UK;

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/3
Intellectual Property Gazette 2022/3
Име или адреса носиоца жига рег. број 66841
промењена је у MM Kwidzyn Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68870
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69972
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73956
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74230
промењена је у Предузеће за трговину и услуге
АКСА д.о.о., 28. јуна број 3, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74239
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74563
промењена је у Fortex Nutraceuticals Ltd, Suhodol, 10
Prohladen Kat street, 1000 Sofia, BG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74992
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74993
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75188
промењена је у HANKOOK & COMPANY CO., LTD.,
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggido, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81717
промењена је у Društvo sa ograničenom odgovornošću
BANJALUČKA PIVARA Banja Luka, Slatinska 8,
78000, Banja Luka, BA;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81781
промењена је у Društvo sa ograničenom odgovornošću
BANJALUČKA PIVARA Banja Luka, Slatinska 8,
78000, Banja Luka, BA;
ЗИС / RS / IPO

Ж
Промена пренос права
За жиг бр. 11658 извршен је пренос на ABG
IZOD LLC, 1411 Broadway, New York, New York
10018, US;
За жиг бр. 12440 извршен је пренос на ABG
IZOD LLC, 1411 Broadway, New York, New York
10018, US;
За жиг бр. 18681 извршен је пренос на The
Dow Chemical Company, 2211 H.H. Dow Way,
Midland, MI 48674, US;
За жиг бр. 19782 извршен је пренос на Metso
Outotec Finland Oy, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI;
За жиг бр. 26161 извршен је пренос на ABG
IZOD LLC, 1411 Broadway, New York, New York
10018, US;
За жиг бр. 29185 извршен је пренос на ABG IZOD
LLC, 1411 Broadway, New York, New York 10018, US;
За жиг бр. 32199 извршен је пренос на N.V. Organon,
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 34365 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 37005 извршен је пренос на ABG
IZOD LLC, 1411 Broadway, New York, New York
10018, US;
За жиг бр. 37997 извршен је пренос на Zotos
International II, LLC, Henkel Way, Rocky Hill, CT
06067-3581, US;
За жиг бр. 37997 извршен је пренос на Henkel
Corporation, 1 Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, US;
За жиг бр. 37997 извршен је пренос на Henkel
US Operations Corporation, 1 Henkel Way, Rocky Hill,
CT 06067, US;
За жиг бр. 38157 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 39778 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 39814 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 40383 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

181

Ж

Гласник интелектуалне својине 2022/3
Intellectual Property Gazette 2022/3

За жиг бр. 40384 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 54577 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 40385 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 54578 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 40387 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 54664 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 40388 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 55685 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 40793 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 55936 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 40844 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 56000 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;

За жиг бр. 40867 извршен је пренос на AOL
Membership Services LLC, 22000 AOL Way , Dulles,
VA 20166, US;

За жиг бр. 58835 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;

За жиг бр. 41012 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 41085 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 41519 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 42122 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 44096 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 46438 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 50461 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 50462 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 50570 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 51535 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 52598 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
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За жиг бр. 62617 извршен је пренос на
McWilliam's Wines Group Ltd, C/-KPMG, Tower
Three, International Towers Sydney, 300 Barangaroo
Avenue, Sydney NSW 2000, AU;
За жиг бр. 63731 извршен је пренос на
GoDaddy.com, LLC, 2155 East GoDaddy Way , Tempe,
AZ 85284, US;
За жиг бр. 64598 извршен је пренос на
Whirlpool EMEA S.p.A. , Via C. Pisacane 1 , 20016
Pero (MI), IT;
За жиг бр. 69866 извршен је пренос на CAISSE
FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, 4 rue FrédéricGuillaume Raiffeisen, 67000 STRASBOURG, FR;
За жиг бр. 71710 извршен је пренос на
Мирјана Шешлија, Паунова 8А, 11040 Београд, RS;
За жиг бр. 73182 извршен је пренос на N.V.
Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
За жиг бр. 74461 извршен је пренос на
Corneliani S.p.A., 24, Via Durini, Milano, IT;
За жиг бр. 76593 извршен је пренос на
SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO., LTD, 2/F,
BUILDING B, BEISI INTELLIGENCE PARK, NO.
2008, XUEGANG ROAD, GANGTOU COMMUNITY,
BANTIAN STREET, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, CN;

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/3
Intellectual Property Gazette 2022/3

Ж

За жиг бр. 76824 извршен је пренос на
PETOSEVIC GROUP S. à. r. l., 153-155 C rue du Kiem,
L-8030 Strassen, LU;

За жиг бр. 39808 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева
27-29, 11000, Београд, RS;

За жиг бр. 79319 извршен је пренос на THE
WEST INDIES RUM DISTILLERY LIMITED,
Brighton, Black Rock, St Michael, BB;

За жиг бр. 39810 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева
27-29, 11000, Београд, RS;

За жиг бр. 80443 извршен је пренос на
GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, Room
3907/08, 39th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's
Road East , Wanchai, Hong-Kong, CN;

За жиг бр. 48841 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева
27-29, 11000, Београд, RS;

Упис залоге

За жиг бр. 52215 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева
27-29, 11000, Београд, RS;

За жиг бр. 39808 уписана је залога на
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева
27-29, 11000, Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 5/2022 - 8/2022 (17.02.2022. – 10.03.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks

(111) 1645616
(151) 27.10.2021
(540)

(732) Robert Bosch GmbH
(511) 07 09 10 11 12 37
42 44
(111) 1645645
(151) 29.11.2021
(540)

(732) M SAN GRUPA
d.o.o. za proizvodnju
računala, trgovinu, uvozizvoz
(511) 09 11 16 24 35 42
(111) 1645653
(151) 01.12.2021
(540)

(732) GÜLTEKİN OKAY
SALGAR
(511) 05
(111) 1645686
(151) 02.12.2021
(540)

NUVOLA
(732) GRUPPO EUROPEO
DI ORTODONZIA S.R.L.
(511) 10 40 44
(111) 1645725
(151) 27.12.2021
(540)

(732) MAKPROGRES DOO
(511) 30 35

(540)

(732) Zirax LLC
(511) 01

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1645852
(151) 01.09.2021
(540)

(111) 1645832
(151) 05.08.2021
(540)
(732) Merkur Casino GmbH
(511) 09 28 35 36 38 41
42 43
(732) SOPHARMA AD
(511) 03 05 35
(111) 1645835
(151) 23.12.2021
(540)

(111) 1645758
(151) 04.01.2022
(540)

(111) 1645853
(151) 18.10.2021
(540)

Book of Rome
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1645863
(151) 13.12.2021
(540)

VERI
(732) TON a.s.
(511) 20
(111) 1645674
(151) 13.10.2021
(540)
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(732) University of Miami
(511) 25

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

(111) 1645760
(151) 05.01.2022
(540)

(111) 1645836
(151) 23.12.2021
(540)

(732) Benson Hill, Inc.
(511) 29
(111) 1645880
(151) 14.12.2021
(540)

MISKO

(732) Aristo Pharma GmbH
(511) 03 05

(732) Barilla Hellas Single
Member Industrial and
Commercial Société
Anonyme of Food
(511) 29 30 43

(111) 1645797
(151) 20.12.2021

(111) 1645903
(151) 10.01.2022
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RADAferm

(111) 1645977
(151) 29.12.2021
(540)

Ж

(111) 1646072
(151) 06.10.2021
(540)

(540)

(732) Richard Macke
(511) 01
(111) 1645919
(151) 15.07.2021
(540)

(732) Suzhou Lide Precision
Industrial Co., Ltd.
(511) 07
(732) Biagiotti Group
S.p.A.
(511) 09
(111) 1646005
(151) 15.12.2021
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04 09 16 17 24
25 26 28 35 37 38 39
41 42
(111) 1645944
(151) 21.10.2021
(540)

ready2co

(732) DAEWOONG CO.,
LTD.
(511) 05

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION DOOEL
Skopje
(511) 30
(111) 1646089
(151) 17.12.2021
(540)

(111) 1645964
(151) 14.12.2021
(540)

(111) 1646032
(151) 15.09.2021
(540)

PIERRE CARDIN
(732) P&C Technologie
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(511) 07 08 09
(732) Barilla Hellas Single
Member Industrial and
Commercial Société
Anonyme of Food
(511) 29 30 43

(111) 1646033
(151) 24.11.2021
(540)

(111) 1645966
(151) 25.10.2021
(540)

(732) M.G.M. S.p.A.
(511) 18 25 28

(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 28 30 41
(111) 1646137
(151) 15.01.2022
(540)

LOCAL NATURE
(732) Avon Products, Inc.
(511) 03
(111) 1646140
(151) 10.12.2021
(540)

KAYLAND

ЗИС / RS / IPO

(732) APECS - NOVA
d.o.o.
(511) 06 09

(111) 1646212
(151) 02.08.2021
(540)

(111) 1646230
(151) 22.09.2021
(540)

HF FoodTech
Group
(732) HarburgFreudenberger
Maschinenbau GmbH
(511) 07 09 42
(111) 1646248
(151) 18.10.2021
(540)

Book of Glory
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1646283
(151) 18.10.2021
(540)

(111) 1646071
(151) 15.07.2021
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09

(732) THEATRIXX
TECHNOLOGIES INC.
(511) 06 09 37 40

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

GRENDEL

THEATRIXX

(111) 1646030
(151) 18.10.2021
(540)

(732) thyssenkrupp AG
(511) 35 36 39 43

(111) 1646186
(151) 11.01.2022
(540)

UPWELL
(732) Voyetra Turtle Beach,
Inc.
(511) 09
(111) 1646142
(151) 06.12.2021

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 41 42 44
(111) 1646284
(151) 08.12.2021
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(540)

NANOFIL

(111) 1646389
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1646560
(151) 12.07.2021
(540)

(540)

BUDA

(732) Smartmaxx GmbH
(511) 06 19 22 24

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09

(111) 1646299
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1646635
(151) 14.01.2022
(540)

(732) EMMANOUIL
ANARGYROU & SIA OE
(511) 25
(111) 1646300
(151) 10.12.2021
(540)

(732) "Mliječna industrija
99" d.o.o.
(511) 29
(111) 1646391
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1646318
(151) 07.01.2022
(540)

(732) NIKOLAOS
KEFALAS
(511) 03 25 35

(111) 1646437
(151) 11.01.2022
(540)

(732) SUMITOMO
CHEMICAL COMPANY,
LIMITED
(511) 01 05
(111) 1646388
(151) 11.01.2022
(540)

BLACK HOLE

186

(111) 1646607
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1646495
(151) 23.12.2021
(540)

(732) SUMITOMO
CHEMICAL COMPANY,
LIMITED
(511) 01 05

(732) Dusan Milanovic
(511) 34
(111) 1646641
(151) 14.01.2022
(540)

MISS G
(732) Dusan Milanovic
(511) 34
(111) 1646656
(151) 17.12.2021
(540)

FEMALE
ENGINEERING

(111) 1646664
(151) 17.12.2021
(540)

GMV
(732) GREE ELECTRIC
APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI
(511) 11
(111) 1646675
(151) 16.12.2021
(540)

(111) 1646463
(151) 29.12.2021
(540)

SUMILARV
(732) "Mliječna industrija
99" d.o.o.
(511) 29

(732) FUJITSU LIMITED
(511) 07 09 11 16 35 36
37 38 40 41 42

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09

(732) Kia Corporation
(511) 09 12

MR D

(732) AB Lindex
(511) 03 05 24 25

GRAYSKULL

BUDDHA'S HAND

GOKILAHT

(111) 1646581
(151) 28.09.2021
(540)

(111) 1646436
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09

(111) 1646328
(151) 14.12.2021
(540)

(111) 1646568
(151) 22.09.2021
(540)

(732) HarburgFreudenberger
Maschinenbau GmbH
(511) 07 09 42
(732) "Mliječna industrija
99" d.o.o.
(511) 29

(732) EMMANOUIL
ANARGYROU & SIA OE
(511) 25

(732) OFFSHORE
BUSINESS PROCESSING
INC.
(511) 35 39 42

(732) Voyetra Turtle Beach, Inc.
(511) 09
(111) 1646608
(151) 15.12.2021
(540)

Everdium
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 03 05 10

(732) China Post
Communications
Equipment Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1646694
(151) 20.01.2022
(540)

(111) 1646624
(151) 11.01.2022

ЗИС / RS / IPO
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(732) Avon Products, Inc.
(511) 03
(111) 1646780
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1646855
(151) 16.11.2020
(540)

(732) CHT Germany GmbH
(511) 01 04

TENSTORRENT
(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09

House of Julius
Meinl
(732) APPLE INC.
(511) 09

(732) Julius Lindbergh
Meinl
(511) 05 14 20 31 35

(111) 1646856
(151) 20.11.2020
(540)

(111) 1646917
(151) 06.10.2021
(540)

House of Julius
Meinl

(111) 1646805
(151) 11.01.2022
(540)

8DJH
(732) Siemens
Aktiengesellschaft
(511) 09

(732) Portree Regent
Limited
(511) 06 09 14 16 18 21
24 25 28 35 41 42 45

(111) 1646833
(151) 13.12.2021
(540)

(111) 1646860
(151) 16.04.2021
(540)

(732) KERRY GROUP
PLC.
(511) 01 02 03 05 29 30
32 36 42
(732) Philip Morris Brands
Sàrl
(511) 34

(111) 1646883
(151) 30.07.2021
(540)

(111) 1646837
(151) 27.12.2021
(540)

(111) 1646845
(151) 18.10.2021
(540)

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

ЗИС / RS / IPO

(732) Julius Lindbergh
Meinl
(511) 03 04 06 07 08 09
11 16 18 21 24 25 29
30 32 33 35 36 39 43
(111) 1646948
(151) 15.09.2021
(540)

(732) BCA-Relocation
GmbH
(511) 35
(111) 1646963
(151) 21.10.2021
(540)

(732) Autonomous
nonprofit organization "TVNovosti"
(511) 09 35 38 41 42

BEMOTIUS
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(732) Exeger Operations
AB
(511) 07 09 11 12 14 18
25 28 40 42

(111) 1646970
(151) 26.11.2021
(540)

(111) 1646913
(151) 06.10.2021
(540)

SPACTIVE

(111) 1646799
(151) 11.01.2022
(540)

Ж

(732) SOCAB GmbH
(511) 01 34 35

(111) 1646966
(151) 29.10.2021
(540)

(732) MUYLLE-FACON
BV
(511) 02 03 35
(111) 1646992
(151) 14.12.2021
(540)

WORLD OF
GINGER
(732) TEEKANNE POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŠCIĄ
(511) 30 32
(111) 1647005
(151) 16.11.2021
(540)

(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 07 09 42
(111) 1647007
(151) 22.10.2021
(540)

(732) DİA PRO TIBBİ
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 09 10 44
(111) 1647009
(151) 21.12.2021
(540)

AUTODESK
FLOW

(111) 1646899
(151) 14.09.2021
(540)
(732) Dan Cake Polonia Sp.
z o. o.
(511) 30

(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 42
(111) 1647017
(151) 02.11.2021
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(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1647142
(151) 10.01.2022
(540)

(732) ARI GIDA SANAYI
ANONIM SIRKETI
(511) 05
(111) 1647034
(151) 21.12.2021
(540)

DQS
(732) DQS Holding GmbH
(511) 35 42
(111) 1647038
(151) 10.01.2022
(540)

RISAGALMET
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1647063
(151) 12.01.2022
(540)

(732) Monsieur Georges
VICIDOMINI
(511) 03 24 25
(111) 1647147
(151) 28.12.2021
(540)

PARCASE
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647149
(151) 28.12.2021
(540)

RAVANAC
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647151
(151) 27.12.2021
(540)

MELEZA

(732) Association des
Opérateurs postaux publics
européens AISBL, en
abrégé POSTEUROP
(511) 35 36 39 41 45

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(111) 1647099
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1647152
(151) 28.12.2021
(540)

RAVIBIS
(732) YVES SAINT
LAURENT
(511) 09 14 18 25 35
(111) 1647139
(151) 20.01.2022
(540)

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647154
(151) 28.12.2021
(540)

(540)

VINDUCID
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647157
(151) 29.12.2021
(540)

RECATIUM
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647171
(151) 27.04.2021
(540)

Multi Cam Remote
Controller

AVON EVE
(732) Avon Products, Inc.
(511) 03
(111) 1647236
(151) 17.12.2021
(540)

BIONETICA
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu "Sibirskii
logisticheskii tsentr"
(511) 03
(111) 1647244
(151) 18.06.2021
(540)

(732) Sport video d.o.o.
(511) 09 38 42
(111) 1647180
(151) 27.07.2021
(540)

SOCAB
(732) SOCAB GmbH
(511) 01 34 35
(111) 1647184
(151) 07.10.2021
(540)

(732) STILLES d.o.o.
(511) 02 20 37 40 42
(111) 1647256
(151) 13.10.2021
(540)

PHYTO-GENTLE
(732) Dart Industries Inc.
(511) 01 04
(111) 1647270
(151) 29.11.2021
(540)

HEMOMAG
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1647215
(151) 24.09.2021
(540)

(732) Marie-Sophie Engel
and Philipp Victor Engel
(511) 05 10
(111) 1647271
(151) 22.11.2021
(540)

LEVENRID
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1647156
(151) 27.12.2021

188

(540)

(732) Hangzhou Techderm
Biological Products Co.,
Ltd.
(511) 03 05 10
(111) 1647228
(151) 23.12.2021

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41
42
(111) 1647273
(151) 22.11.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 36 38 41
42

(732) SEAT, S.A.
(511) 07 09 11 12 14 18
20 25 27 28 35 37
(111) 1647377
(151) 24.09.2021
(540)

(111) 1647285
(151) 08.12.2021
(540)

(732) X & N
NATSAKAKOS
COMMERCIAL &
INDUSTRIAL S.A.
(511) 11

(732) P&C Technologie
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(511) 07 08 09

Ж
(540)

(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.
(511) 05
(111) 1647551
(151) 27.12.2021
(540)

(732) Shenzhen Konka
Intelligent Electric
Technology Co.ltd.
(511) 35

(111) 1647319
(151) 19.12.2021
(540)

(732) Arkhipov Evgeny
Petrovich
(511) 45
(111) 1647346
(151) 27.08.2021
(540)

(111) 1647421
(151) 16.12.2021
(540)

(732) Jiangsu Qilikang Skin
Pharmaceutical Co.，Ltd.
(511) 10
(111) 1647446
(151) 04.02.2022
(540)

SOUTHFIELD
(732) Ruijie Networks Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1647358
(151) 24.09.2021
(540)

(732) King Maker
Marketing, Inc.
(511) 34
(111) 1647480
(151) 12.11.2021
(540)

(732) Strong Nederland
B.V.
(511) 09 16 42
(111) 1647523
(151) 10.11.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) EcoFlow Technology
Japan Ltd.
(511) 07
(111) 1647794
(151) 20.12.2021
(540)

(111) 1647385
(151) 21.10.2021
(540)

(732) Autonomous
nonprofit organization "TVNovosti"
(511) 09 35 38 41 42

(540)

(732) ZHEJIANG
CFMOTO POWER CO.,
LTD.
(511) 12
(111) 1647595
(151) 15.06.2021
(540)

(111) 1647811
(151) 14.12.2021
(540)

Mech-Vision
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 07 09 42
(111) 1647812
(151) 14.12.2021
(540)

(732) Medicover Holding
(Cyprus) Limited
(511) 09 35 38 41 42 44
(111) 1647651
(151) 10.01.2022
(540)

MIFOGLAMET
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1647691
(151) 07.10.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1647721
(151) 20.12.2021

Mech-Vision
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 35
(111) 1647813
(151) 14.12.2021
(540)

Mech-Viz
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 35
(111) 1647814
(151) 14.12.2021
(540)

Mech-Eye
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 35
(111) 1647815
(151) 14.12.2021
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(540)

Mech-Eye
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 07 09 42
(111) 1647819
(151) 12.01.2022
(540)

(732) Joint Stock Company
"United Chemical Company
"Uralchem"
(511) 01 05 09 35 37 39
42
(111) 1647825
(151) 07.10.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1647897
(151) 14.01.2022
(540)

(732) EcoFlow Technology
Japan Ltd.
(511) 07

(540)

(111) 1647923
(151) 08.10.2021
(540)

(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 10

(732) Drustvo za trgovija na
malo i golemo KAM DOO
llinden
(511) 24 25 35
(111) 1647939
(151) 13.12.2021
(540)

NARACAMICIE
(732) Passaggio Obbligato
S.p.A.
(511) 03 09 18 25 35
(111) 1647953
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Chekhlov Aleksei
Gennad'evich
(511) 03
(111) 1647954
(151) 11.01.2022
(540)

NEOGALEN
(732) Chekhlov Aleksei
Gennad'evich
(511) 03
(732) CANDIANI S.P.A.
(511) 25
(111) 1647915
(151) 07.10.2021
(540)

(111) 1647962
(151) 19.01.2022
(540)

SEENOVA

EYELUMA

(111) 1648003
(151) 27.01.2022
(540)

(732) Chengyi, Dai
(511) 09
(111) 1648007
(151) 28.01.2022
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1647918
(151) 20.12.2021
(540)

ILUMA
(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 10
(111) 1647965
(151) 19.01.2022

190

(111) 1648034
(151) 04.01.2022
(540)

DOLCE GUSTO
NEO
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 29 30
(111) 1648035
(151) 04.01.2022
(540)

BEATS FIT PRO
(732) Beats Electronics,
LLC
(511) 09
(111) 1648011
(151) 29.12.2021
(540)

(732) Broadfar (Shanghai)
Management Consulting
Co., LTD.
(511) 11 34
(111) 1648015
(151) 14.12.2021
(540)

Mech-Viz
(732) Mech-Mind Robotics
Technologies Ltd.
(511) 07 09 42
(111) 1648016
(151) 08.11.2021
(540)

(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 10
(111) 1647964
(151) 19.01.2022
(540)

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(732) LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ROVI, S.A.
(511) 05
(111) 1648033
(151) 30.12.2021
(540)

CORDAGE

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 29 30
(111) 1648129
(151) 02.07.2021
(540)

(732) ANB METAL
SANAYI VE TICARET
A.S
(511) 06
(111) 1648134
(151) 28.04.2021
(540)

PERWOLL
RENEW
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1648148
(151) 15.01.2021
(540)

WOVEN CITY
(732) TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
(511) 07 09 10 12 16 29
30 35 37 39 40 41 42
43 45
(111) 1648153
(151) 04.10.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж
(540)

GAMMA+

GUGGIMON

(732) GAMMA PIU' S.R.L.
(511) 08 11

(732) SuperPlastic, Inc.
(511) 09 25 28 35 41 42
45

(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 10

(111) 1648196
(151) 14.09.2021
(540)

(111) 1648239
(151) 19.01.2022
(540)

(111) 1648154
(151) 19.10.2021
(540)

(732) TELESPAZIO S.P.A.
(511) 09 38 42 45

(732) FERRARI S.P.A.
(511) 09 12 25 28

(111) 1648164
(151) 06.12.2021
(540)

(111) 1648198
(151) 04.10.2021
(540)

FIRE EMBLEM
(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 09 14 16 18 21 24
25 28 30 32 41

(732) FERRARI S.P.A.
(511) 16 25 35 38 41
(111) 1648216
(151) 21.12.2021
(540)

BESTWAY
(732) Bestway Inflatables &
Materials Corporation
(511) 35
(111) 1648222
(151) 10.01.2022
(540)

(732) "MEDCOS" Limited
Liability Company
(511) 03
(111) 1648186
(151) 09.07.2021
(540)

THE BODY SHOP
(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03 04 05 09 16 18
21 25 35 36 41 42 44
(111) 1648190
(151) 16.08.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1648241
(151) 17.01.2022
(540)

(732) M SAN GRUPA
d.o.o.
(511) 09 11

lil HYBRID Ez

(111) 1648174
(151) 09.01.2022
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 28

Solmacht

(111) 1648167
(151) 18.01.2022
(540)

(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34

SEELUMA

Leda
(732) M SAN GRUPA
d.o.o.
(511) 09 11
(111) 1648225
(151) 04.01.2022
(540)

(732) Van Pur S.A.
(511) 32
(111) 1648232
(151) 19.01.2022

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648294
(151) 30.12.2021
(540)

SMARQUIR
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648298
(151) 30.12.2021
(540)

VERLOTOS
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648303
(151) 12.01.2022
(540)

(111) 1648254
(151) 27.12.2021
(540)
(732) Kia Corporation
(511) 18
(732) ZHEJIANG
CFMOTO POWER CO.,
LTD.
(511) 12

(111) 1648306
(151) 03.12.2021
(540)

(111) 1648291
(151) 29.12.2021
(540)

VODOBRA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648292
(151) 29.12.2021
(540)

(732) Shanghai BioGerm
Medical Technology Co.,
Ltd.
(511) 05
(111) 1648308
(151) 09.02.2021
(540)

NIFOMAT
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648293
(151) 30.12.2021
(540)

SEMILIA

(732) TANTIVY
AUTOMOTIVE CO., LTD.
(511) 01 02 03 04 06 07
08 09 11 12 17 20 27
35 37 42
(111) 1648327
(151) 09.08.2021
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Ж
(540)

NUTRALES
(732) NUTRALES d.o.o.
(511) 01 05 35
(111) 1648328
(151) 15.06.2021
(540)

(732) SKC
MÜHENDİSLİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 07 37
(111) 1648330
(151) 16.08.2021
(540)

JANKY
(732) SuperPlastic, Inc.
(511) 09 28 35 41 42 45
(111) 1648333
(151) 18.06.2021
(540)

(732) SHENZHEN TCL
NEW TECHNOLOGY
CO., LTD.
(511) 07 09 11

(111) 1648499
(151) 10.11.2021
(540)

(111) 1648567
(151) 22.12.2021
(540)

(111) 1648366
(151) 24.09.2021
(540)

Q'auto

HunTec
(732) Blaser Group GmbH
(511) 08 09 13 18 20 22
24 28
(111) 1648395
(151) 20.10.2021
(540)

ADRA
(732) Adventist
Development and Relief
Agency International
(511) 41 45

(732) DERYAS ÇORAP
MAKİNE SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1648512
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1648474
(151) 31.10.2021
(540)

(111) 1648339
(151) 20.07.2021
(540)

DRASLOVKA

(732) EYFEL PARFUM
ITHALAT IHRACAT
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
(511) 03 05 35
(111) 1648479
(151) 20.12.2021
(540)

(732) Lučební závody
Draslovka a.s. Kolín
(511) 01 02 05 35 44

(732) FRONT LLC dega ne
Shqiperi
(511) 07 19 20
(111) 1648351
(151) 22.09.2021
(540)

iFFALCON
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(111) 1648575
(151) 18.01.2022
(540)

SENSEID
(732) Vantage Specialty
Chemicals, Inc.
(511) 42

lil SOLID Ez
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34

(111) 1648522
(151) 13.12.2021
(540)

TRAINOCATE
(732) Trainocate Japan Ltd.
(511) 41
(111) 1648523
(151) 13.12.2021
(540)

(111) 1648650
(151) 25.11.2021
(540)

FlexControl
(732) Knorr-Bremse
Aktiengesellschaft
(511) 09 12
(111) 1648658
(151) 03.09.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 35 42

(111) 1648350
(151) 22.09.2021
(540)

TORUS

(732) SHIMANO INC.
(511) 12

(111) 1648614
(151) 18.01.2022
(540)

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09
(732) STILLES d.o.o.
(511) 02 20 37 40 42

(732) ADB SAFEGATE
BV
(511) 09 42

(732) AUTOMOBILE
CLUB Dl BRESCIA
(511) 01 05
(111) 1648484
(151) 10.11.2021
(540)

ROCKETBOOK

(732) Trainocate Japan Ltd.
(511) 41

(111) 1648660
(151) 02.11.2021
(540)

(111) 1648534
(151) 11.01.2022
(540)

(732) ROCKET
INNOVATIONS INC.
(511) 09 16 41 42

ЗИС / RS / IPO
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(732) Limited Liability
Company "WESLEYS"
(511) 32 43

(732) HARD DISCOUNT
LAKOVIĆ DOO
(511) 29 35

(111) 1648683
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1648724
(151) 14.07.2021
(540)

Rosynal

RECA

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(732) RECA NORM GmbH
(511) 01 02 03 06 07 08
09 12 16 17 18 20 21
25 35

(111) 1648684
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1648726
(151) 11.06.2021
(540)

Catafertyl

Aristava

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(111) 1648699
(151) 01.02.2022
(540)

(111) 1648728
(151) 11.06.2021
(540)

Catamena
(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(732) Kuznetsov Andrei
Nikolaevich
(511) 25
(111) 1648709
(151) 20.05.2021
(540)

(111) 1648711
(151) 11.08.2021
(540)

Endavia
(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(111) 1648736
(151) 07.10.2021
(540)

(540)

INTALMA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648792
(151) 12.01.2022
(540)

HOPLO
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1648737
(151) 07.10.2021
(540)

(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1648793
(151) 12.01.2022
(540)

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

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1648753
(151) 18.11.2021
(540)

(111) 1648797
(151) 17.12.2021
(540)

SIBERIAN ROSE
(732) Gorokhovskaya
Tatyana Germanovna
(511) 03
(111) 1648816
(151) 25.10.2021
(540)

SHARKOON
(732) YILDIZ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 30

(732) Sharkoon
Technologies GmbH
(511) 16 20 27

(111) 1648761
(151) 30.12.2021
(540)

(111) 1648823
(151) 12.10.2021
(540)

(732) SOCIETA'
AGRICOLA SAN FELICE
S.P.A.
(511) 33

(732) puzzle & play GmbH
(511) 16 28 40

Prosynap
(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29
(111) 1648734
(151) 11.06.2021
(540)

Talynca

ЗИС / RS / IPO

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 10 29

(111) 1648730
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1648731
(151) 11.06.2021
(540)
(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 16 18 25 35

Ж

(111) 1648777
(151) 29.12.2021

(111) 1648824
(151) 12.10.2021
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(540)

puzzleYOU
(732) puzzle & play GmbH
(511) 16 28 40
(111) 1648835
(151) 28.12.2021
(540)

(111) 1648877
(151) 29.12.2021
(540)

HYPONTUS
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648886
(151) 17.01.2022
(540)

(111) 1648878
(151) 29.12.2021
(540)

ZELVIENA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(732) ALMA PETROLI
S.P.A.
(511) 19
(111) 1648850
(151) 04.02.2022
(540)

TRAFFIC
(732) PREMIER
MANUFACTURING, INC.
(511) 34
(111) 1648869
(151) 25.11.2021
(540)

(732) Avon Products, Inc.
(511) 05
(111) 1648915
(151) 10.12.2021
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) ANIMAITALIANA
S.R.L.
(511) 25

(111) 1648890
(151) 19.04.2021
(540)

(111) 1648919
(151) 09.12.2021
(540)

(732) Schöck Bauteile
GmbH
(511) 06 09 17 19 35 37
42

(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 28 30 41

(111) 1648879
(151) 28.12.2021
(540)

MERZONAR
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648880
(151) 28.12.2021
(540)

QUILICI
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(111) 1648893
(151) 22.09.2021
(540)

(111) 1648924
(151) 28.12.2021
(540)

(111) 1648881
(151) 29.12.2021
(540)
(732) LIDEA FRANCE
(511) 31 35 42
(111) 1648875
(151) 13.01.2022
(540)

TOMORROW IS
YOURS
(732) SALOMON SAS
(511) 09 18 25 28 35 41
(111) 1648876
(151) 28.12.2021
(540)

RONTIRON
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

194

LINXITE
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
(111) 1648882
(151) 29.12.2021
(540)

(732) INDUSTRIAL
STARTER S.P.A.
(511) 09 25 35
(111) 1648899
(151) 07.10.2021
(540)

SUTUMEN
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

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

(111) 1648883
(151) 29.12.2021
(540)

(111) 1648903
(151) 07.10.2021
(540)

ROGEDIA

(732) Van Pur S.A.
(511) 33
(111) 1648928
(151) 28.12.2021
(540)

AVON

ЗИС / RS / IPO
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(732) Van Pur S.A.
(511) 33

(732) Kia Corporation
(511) 36

(732) Ninor Akgül
(511) 04 34 35

(111) 1648929
(151) 28.12.2021
(540)

(111) 1648940
(151) 19.01.2022
(540)

(111) 1649057
(151) 14.01.2022
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1649197
(151) 20.12.2021
(540)

SOLMACHT
(732) Kia Corporation
(511) 38
(111) 1648953
(151) 20.12.2021
(540)

LITTLE COFA

(732) Van Pur S.A.
(511) 33
(111) 1648932
(151) 19.11.2021
(540)

(732) Shenzhen Konka
Intelligent Electric
Technology Co.ltd.
(511) 10
(111) 1648991
(151) 27.08.2021
(540)

j+
(732) Juice Technology AG
(511) 09 35 36 37 39 40
41 42
(111) 1649008
(151) 21.05.2021
(540)

(732) NATUNUT
KURUYEMİŞ GIDA
İTHALAT İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1648935
(151) 12.01.2022
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 01 03 04 05 06 07
08 09 10 11 16 17 18
19 20 21 22 24 25 26
28 34

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1649061
(151) 26.02.2021
(540)

Captana

(111) 1649076
(151) 13.01.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1649093
(151) 02.03.2021
(540)

FLEBOXAR
(732) VITACARE
INTERNATIONAL, SIA
(511) 03 05
(111) 1649132
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1648939
(151) 19.01.2022
(540)

(111) 1649020
(151) 23.08.2021
(540)

PX1
ЗИС / RS / IPO

(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05
(111) 1649213
(151) 23.12.2021
(540)

XeroVision
(732) OmniVision GmbH
(511) 05
(111) 1649234
(151) 30.12.2021
(540)

(732) ADM WILD Europe
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 32 33

Guidia
(732) Rheinmetall
Aktiengesellschaft
(511) 09 35 38 41 42

(111) 1649207
(151) 16.12.2021
(540)

(732) Captana GmbH
(511) 09 35 42

(111) 1649012
(151) 09.09.2021
(540)
(732) Kia Corporation
(511) 25

(732) M SAN GRUPA
d.o.o. za proizvodnju
računala, trgovinu, uvozizvoz
(511) 09 11 16 24 35 42

(732) PANIZZOLO S.R.L.
(511) 07 37
(111) 1649151
(151) 08.11.2021
(540)

Ape of Luck

(111) 1649246
(151) 20.12.2021
(540)

LITTLE COFA
(732) Shenzhen Konka
Intelligent Electric
Technology Co.ltd.
(511) 07
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(111) 1649259
(151) 10.02.2022
(540)

(732) ELPOZO
ALIMENTACION, S.A.
(511) 29

(111) 1649428
(151) 10.02.2022
(540)

(540)

(111) 1649381
(151) 24.12.2021
(540)

CETTIRE

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 19 21

(732) Ark Technologies Pty
Ltd
(511) 03 09 12 14 16 18
20 21 24 25 26 27 28
33 35 36 39 40 41 42
43 45

(111) 1649508
(151) 24.11.2021
(540)

(111) 1649394
(151) 24.09.2021
(540)
(732) Jamnica plus d.o.o.
(511) 32

(732) Sutara SA
(511) 05
(732) Jamnica plus d.o.o.
(511) 32

(111) 1649275
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1649431
(151) 08.02.2022
(540)

PANIZZOLO
(732) PANIZZOLO S.R.L.
(511) 07 37
(111) 1649296
(151) 27.12.2021
(540)

Fleischeslust
(732) P&C Technologie
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(511) 07 08 09
(111) 1649400
(151) 23.11.2021
(540)

MB.OS
(732) Daimler AG
(511) 09 12 42
(111) 1649425
(151) 08.02.2022
(540)

(732) Fleischeslust
Tiernahrung GmbH
(511) 31
(111) 1649432
(151) 10.02.2022
(540)

(732) Granuldisk AB
(511) 03 07 11
(111) 1649560
(151) 13.08.2021
(540)

(732) Narbutas
International, UAB
(511) 20
(111) 1649457
(151) 16.11.2021
(540)

(732) RESILUX N.V.
(511) 01 07 17 20 21 40
(111) 1649561
(151) 06.10.2021
(540)

DIAMETAL
(732) Diametal A.G.
(511) 07 40
(111) 1649563
(151) 27.08.2021
(540)

JUICE

(111) 1649358
(151) 04.02.2022
(540)

196

LEAN WASH
CENTER

JOBBOX

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DEVOLLI
CORPORATION DOOEL
Skopje
(511) 30

LEGADO
IBÉRICO

(111) 1649521
(151) 21.12.2021
(540)

(732) NAKED WOLFE
FOOTWEAR PTY. LTD.
(511) 09

(732) MESUT CEYHAN
and MEHMET HADİ
UÇAR
(511) 03
(111) 1649492
(151) 24.11.2021

(732) Juice Technology AG
(511) 09 35 36 37 39 40
41 42
(111) 1649600
(151) 02.11.2021

ЗИС / RS / IPO
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Atelier Oblique
(732) Atelier Oblique
GmbH
(511) 03
(111) 1649608
(151) 20.09.2021
(540)

(111) 1649740
(151) 07.02.2022
(540)

Fruits of the World

(111) 1649787
(151) 13.08.2021
(540)

Outstanding Inside
(732) Rath
Aktiengesellschaft
(511) 17 19
(111) 1649635
(151) 27.07.2021
(540)

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 09 35 36 39 42

(111) 1649842
(151) 19.01.2022
(540)

(111) 1644430
(151) 01.10.2021
(540)

BAMA

(732) Kia Corporation
(511) 42
(111) 1649863
(151) 27.10.2021
(540)

(111) 1649610
(151) 02.09.2021
(540)

(111) 1649611
(151) 02.09.2021
(540)

(732) Villager d.o.o.
(511) 04 07 09 11 12

(732) Rigo Trading S.A.
(511) 30

(732) ADMIR JAKUPI
(511) 34 35

(732) Rath
Aktiengesellschaft
(511) 17 19

Ж

LA PRAIRIE
SWITZERLAND
(732) Foshan VIOMI
Electrical Technology Co.,
Ltd.
(511) 07 09 11 35
(111) 1649802
(151) 01.11.2021
(540)

ORIFLAME
WAUNT
(732) Oriflame Cosmetics
AG
(511) 03
(111) 1649812
(151) 09.11.2021
(540)

(732) Laboratoires La
Prairie SA
(511) 03 16 21 35 44
(111) 1649393
(151) 21.09.2021
(540)

(111) 1649696
(151) 20.12.2021
(540)

(732) Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
(511) 12 36 37 39 42
(111) 1649732
(151) 28.12.2021
(540)

INTRAC
(732) INTRAC S.P.A.
(511) 20

ЗИС / RS / IPO

(732) cafe+co International
Holding GmbH
(511) 07 09 30 37 43

(111) 1644431
(151) 05.01.2022
(540)

(732) trans-o-flex Express
GmbH & Co. KGaA
(511) 35 38 39
(111) 1644435
(151) 10.11.2021
(540)

CROWN
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1644410
(151) 24.12.2021
(540)

Euronol
(732) Joint Stock Company
"DELFIN GROUP"
(511) 04

(732) BOTANIC ART IKE
(511) 03 05 30 31

(732) Bama GmbH
(511) 01 03 04 05 10 21
25 26

(111) 1644422
(151) 10.12.2021
(540)

(732) „FOOD CONCEPT
SOLUTIONS“ DOO
(511) 30
(111) 1644453
(151) 26.10.2021
(540)

HYLO
(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05 10

(111) 1649813
(151) 26.11.2021
(540)

(111) 1644460
(151) 24.11.2021
(540)

Deichmann Shoes
(732) Deichmann SE
(511) 18 25 35

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 35 36 43

(111) 1649816
(151) 01.12.2021
(540)

(111) 1644423
(151) 10.12.2021
(540)

BOBNET
(732) MULTINODE
NETWORK S.R.L.
(511) 07 35 39 43
(111) 1644462
(151) 19.11.2021
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(540)

BOB CONCIERGE
(732) MULTINODE
NETWORK SRL
(511) 07 35 39
(111) 1644466
(151) 10.12.2021
(540)

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 39 40

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 35 36 39 40 43
(111) 1644472
(151) 10.12.2021
(540)

Food Corner by
Glovo
(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 36 39 40 43
(111) 1644475
(151) 10.11.2021
(540)

(111) 1644467
(151) 10.12.2021
(540)

(732) DELTA-SPORT
Handelskontor GmbH
(511) 09 10 18 20 25 28
(111) 1644532
(151) 22.10.2021
(540)

DELTA-SPORT
(732) DELTA-SPORT
Handelskontor GmbH
(511) 09 10 18 20 25 28
(111) 1644555
(151) 17.12.2021
(540)

BIOMIMETIC
VISION

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 35 39

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

(111) 1644468
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1644523
(151) 28.09.2021
(540)

(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1644563
(151) 16.12.2021
(540)

Maerz EcoKiln
(732) thyssenkrupp AG
(511) 11 37 42

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 35
(111) 1644469
(151) 10.12.2021
(540)

(732) GLOVOAPP23, S.L.
(511) 35
(111) 1644471
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1644572
(151) 15.12.2021
(540)
(732) HomeToGo GmbH
(511) 09 35 38 39 42 43

(111) 1644613
(151) 31.12.2021
(540)

Belucci
(732) Obschestvo s
ogranitchennoy
otvetstvennostyu «KDV
Nizhny Tagil»
(511) 30
(111) 1644645
(151) 16.12.2021
(540)

AL CC
(732) Lucas-Milhaupt, Inc.
(511) 06
(111) 1644664
(151) 18.10.2021
(540)

Book of Versailles

(111) 1644665
(151) 01.11.2021
(540)

Sizzle Fire

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05 44

(732) Eagleline Limited
(511) 09 28 41

(111) 1644581
(151) 29.12.2021
(540)

(111) 1644668
(151) 24.09.2021
(540)

(111) 1644530
(151) 22.10.2021
(540)

(732) OLIVAL d.o.o.
(511) 05
(111) 1644590
(151) 15.12.2021

198

(732) Chery Automobile
Co., Ltd.
(511) 12 37

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

(111) 1644525
(151) 14.09.2021
(540)

(732) PHOENIX
Pharmahandel GmbH & Co.
KG
(511) 35 36 41 42 44 45

(540)

(732) İYON SAĞLIK
MEDİKAL KOZMETİK
İTHALAT İHRACAT VE
SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 10

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1644669
(151) 15.10.2021
(540)

(540)

Ж
(540)

(540)

DINO
(732) Dinolift Oy
(511) 07 09 37 41

(732) Promens Zlín a.s.
(511) 07 12 17 42
(111) 1644699
(151) 12.01.2022
(540)

DORO
(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1644738
(151) 13.08.2021
(540)

(732) Limited liability
company
«EXPERTTECHNO»
(511) 07 08 09 11 21 35
(111) 1644749
(151) 11.10.2021
(540)

(732) TD "CENTRO
UNION" D.O.O. Skopje
(511) 07 09 11 21 35
(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09
(111) 1644816
(151) 30.11.2021
(540)

B2M Token
(732) Bitcoinforme S.L.
(511) 09
(111) 1644819
(151) 10.11.2021
(540)

ORDESA
(732) LABORATORIOS
ORDESA, S.L.
(511) 05
(111) 1644823
(151) 07.12.2021
(540)

OASIS PEARL
(732) SÜTAŞ SÜT
ÜRÜNLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1644767
(151) 05.11.2021
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1644847
(151) 22.07.2021
(540)

(111) 1644860
(151) 10.12.2021
(540)

NEAT AUDIO
(732) Voyetra Turtle Beach,
Inc.
(511) 09
(111) 1644889
(151) 23.09.2021
(540)

PAVELOCK
(732) Semmelrock
International GmbH
(511) 19
(111) 1644925
(151) 30.12.2021
(540)

CASENGLICOL
(732) CASEN
RECORDATI, S.L.
(511) 05
(111) 1644942
(151) 25.03.2021
(540)

(111) 1644944
(151) 25.03.2021
(540)

(732) Big Hug Nutrition
GmbH
(511) 05 25 29 30 32
(111) 1644951
(151) 22.07.2021
(540)

ADSK
(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 41 42
(111) 1644956
(151) 18.06.2021
(540)

(732) OLGARLAR SPOR
MALZEMELERİ TURİZM
İLAN REKLAM
AJANSLIĞI YAYINCILIK
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1644962
(151) 25.08.2021
(540)

MIA SECRET
(732) De Roblin, Inc.
(511) 03 08 11 21 25 35
44
(111) 1644983
(151) 31.08.2021
(540)

(732) Beijing Kechuang
Huida Science and
Technology Trading Co.,
Ltd.
(511) 09 35 38 41
(111) 1644779
(151) 11.01.2022

ЗИС / RS / IPO

(732) Vodafone Group Plc
(511) 09 35 36 38 41 42
(111) 1644855
(151) 16.07.2021

(732) Big Hug Nutrition
GmbH
(511) 05 25 29 30 32
(111) 1644943
(151) 22.06.2021

(732) Herbert Kluth (GmbH
& Co. KG)
(511) 29 30 31
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(111) 1645011
(151) 21.10.2021
(540)

(540)

BIOMYSTIC
(732) ANDREJA BABIĆ
(511) 05 30

(732) HEADU S.R.L.
(511) 09 28
(111) 1645243
(151) 13.12.2021
(540)

(111) 1645164
(151) 22.12.2021
(540)
(732) CALZATURIFICIO
LONDON DI F.
MARZETTI & C. S.A.S.
(511) 18 25 35
(111) 1645066
(151) 21.12.2021
(540)

AUTODESK
FORMA

(111) 1645170
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Philip Morris Brands
Sàrl
(511) 34

(732) MIOTTI
RAPPRESENTANZE SRL
(511) 09

(111) 1645266
(151) 28.09.2021
(540)

(111) 1645312
(151) 19.11.2021
(540)

(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 42
(111) 1645074
(151) 24.12.2021
(540)

(732) Deciem Beauty Group Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1645171
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Joint-Stock Company
"Bashkir Soda Company"
(511) 01 03 05 30
(111) 1645288
(151) 26.11.2021
(540)

(732) Deciem Beauty Group Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1645175
(151) 17.11.2021
(540)

RSCI
(732) Yosef Suissa
(511) 34

(732) VDA Verband der
Automobilindustrie e.V.
(511) 09 35 38 41 42

(111) 1645140
(151) 27.12.2021
(540)

(111) 1645201
(151) 07.12.2021
(540)

PIROSEO
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 05
(111) 1645151
(151) 25.01.2022
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(732) Hunan Shui Kou Shan
Nonferrous Metals Group
Co., Ltd.
(511) 01 06 14
(111) 1645319
(151) 04.01.2022
(540)

(732) Salveo d.o.o. za
usluge
(511) 05 35 44
(111) 1645075
(151) 29.12.2021
(540)

(732) Prehranbena industrija
VITAMINKA A.D.
(511) 30
(111) 1645311
(151) 22.12.2021
(540)

WRANGLER
ANGLER
(732) Wrangler Apparel
Corp.
(511) 25

(540)

(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05 10
(111) 1645293
(151) 06.12.2021
(540)

DuoMatik
(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 11

(732) University of Miami
(511) 44
(111) 1645329
(151) 19.11.2021
(540)

(111) 1645294
(151) 06.12.2021
(540)

MonoMatik
(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 11
(111) 1645310
(151) 27.12.2021

(732) Hunan Shui Kou Shan
Nonferrous Metals Group
Co., Ltd.
(511) 06
(111) 1645331
(151) 29.12.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05

(732) Heyer Medical AG
(511) 10 35

(111) 1645486
(151) 15.01.2021
(540)

(111) 1645337
(151) 09.12.2021
(540)

Ж

(111) 1645528
(151) 11.06.2021
(540)

H2STUDENT
(732) ECUBES d.o.o.
(511) 35 41 42

12
24
32
41

14
25
33
42

15
26
34
43

16 18 20 21
27 28 29 30
35 36 38 39
44

(111) 1645576
(151) 21.09.2021
(540)

(111) 1645529
(151) 10.08.2021
(540)

OATLY
(732) Oatly AB
(511) 09 29 31 33 41
(732) China State
Construction Engineering
Corporation Ltd.
(511) 37
(111) 1645338
(151) 12.01.2022
(540)

(732) TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
(511) 06 07 09 10 12 16
20 29 30 31 35 37 39
40 41 42 43 44 45

(111) 1645533
(151) 11.08.2021
(540)

(732) MONINI S.P.A.
(511) 29 30 35
(111) 1645585
(151) 30.09.2021
(540)

(111) 1645524
(151) 15.07.2021
(540)

(732) Oliver Schmitz
(511) 11
(111) 1645394
(151) 18.10.2021
(540)

Book of Sparta
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1645405
(151) 27.12.2021
(540)

(732) STAJLING
PROFESIONAL DOOEL
eksport-import Skopje
(511) 08 09 43
(111) 1645469
(151) 09.12.2021
(540)

MOBLIVGO

ЗИС / RS / IPO

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04 09 16 17 24
25 26 28 35 37 38 39
41 42

(732) ACF Fiorentina
S.p.A.
(511) 03 04 05 08 09 11
12 14 15 16 18 20 21
24 25 26 27 28 29 30
32 33 34 35 36 38 39
41 42 43 44
(111) 1645534
(151) 11.08.2021
(540)

(111) 1647912
(151) 26.01.2022
(540)

QUARTZ GLOW
(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1645527
(151) 10.06.2021
(540)

(732) KASTAMONU
ENTEGRE AĞAÇ
SANAYİ VE
TİC.ANONİM ŞİRKETİ
(511) 19 20 35

(732) A&E Television
Networks, LLC
(511) 09 38 41

(732) ACF Fiorentina
S.p.A.
(511) 03 04 05 08 09 11
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 467277
(540)

(111) 1099969
(540)

TUDORWATCH
(732) DR.SCHNELL
GmbH & Co. KGaA
(511) 03
(111) 1638049
(540)

KLEERKOL

(732) Montres Tudor SA
(511) 14
(111) 1642780
(540)

LOVEGE

(732) NTC SRL
(511) 05

(732) SANTE A. Kowalski
Sp.j.
(511) 05 29 30 32

(111) 706282
(540)

(111) 1641525
(540)

(732) Radisson Hospitality
Belgium B.V. / S.R.L.
(511) 43
(111) 864295
(540)
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CRISTALITE
(732) Schock GmbH
(511) 01 11 19 20 27
(111) 1043136
(540)

BLEPHASTEAM
(732) LABORATOIRES
THEA
(511) 10

(732) KONTOR N GmbH
& Co. KG
(511) 29 32 43

(732) CAISSE
NATIONALE DE
REASSURANCE
MUTUELLE AGRICOLE
GROUPAMA
(511) 35 36 37 41 42 45
(111) 1364075
(540)

(111) 869831
(540)

CRISTADUR
(732) Schock GmbH
(511) 06 11 19 20 27

(732) SDF S.p.A.
(511) 07 12
(111) 1365049
(540)

(111) 1244489
(540)
(732) Schock GmbH
(511) 11 19 20 27
(111) 1443243
(540)

(732) Fatboy the Original
B.V.
(511) 20

(111) 940714
(540)
(732) AUTOMATOR
MARKING SYSTEMS
S.r.l.
(511) 07 08 16

(111) 1337221
(540)

(111) 989852
(540)

Störtebeker

(111) 780640
(540)

(111) 576376
(540)

(732) Fatboy the Original
B.V.
(511) 18 20 22 24

(111) 1104945
(540)

(732) Neway Valve
(Suzhou) Co., Ltd.
(511) 06

(732) SABRİ BAKIŞGAN
VE OĞULLARI GIDA
SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 29

(732) AZIENDA AGRICOLA
LA TORDERA S.S. DI
VETTORETTI PIETRO &
FIGLI
(511) 33

HUKLA
(732) EMBUTIDOS Y
JAMONES ESPAÑA E
HIJOS, S.A.
(511) 29
(111) 1252162
(540)

Crysvita

(732) HUKLA Polstermöbel
GmbH & Co. KG
(511) 18 20 24 35
(111) 1445887
(540)

SIXTY8

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05

(732) Green Brothers
Switzerland SA
(511) 03 31 34

(111) 1321072
(540)

(111) 1452005
(540)

LAMZAC

Carpe Noctem
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/3
Intellectual Property Gazette 2022/3
(732) Philippe Spasojevic
(511) 33
(111) 1474674
(540)

microtea
(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 05 30 32

(111) 1513339
(540)

SNØ
(732) Arnold André GmbH
& Co. KG
(511) 30 34
(111) 1515784
(540)

(111) 1485172
(540)

(732) HUKLA Polstermöbel
GmbH & Co. KG
(511) 18 20 24 35
(111) 1485567
(540)

Ж

(111) 1545966
(540)

WELLLAB
(732) Individual
entrepreneur Morgunov
Leonid Grigor'evich
(511) 05 30 32
(111) 1546500
(540)

TEARIMMUNE
(732) AGF88 HOLDING
SrL
(511) 03
(111) 1530027
(540)

(111) 1494322
(540)

(732) ITALSILVA
COMMERCIALE S.r.l.
(511) 03 05

(111) 1573349
(540)

BALANCER

(732) Shanghai MicroPort
Medical (Group) Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1551673
(540)

(111) 1556481
(540)

(732) Individual
entrepreneur Zabrodina
Inna Markovna
(511) 03
(111) 1501788
(540)

NICE CODE
(732) Individual
entrepreneur Zabrodina
Inna Markovna
(511) 03

ЗИС / RS / IPO

GREENFIBER

(111) 1547983
(540)

(732) LC WAİKİKİ
MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03 18 25 35

(111) 1499812
(540)

(111) 1566692
(540)

(732) Individual
entrepreneur Morgunov
Leonid Grigor'evich
(511) 03 21 24

(111) 1540722
(540)
(732) ARTISA GROUP AG
(511) 09 35 36 37 42 43

(732) Zhi Ji an Xue
(511) 09

(732) Intervet International
B.V.
(511) 05

COBAS PULSE
(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 09 10

(111) 1559597
(540)

(732) Individual
entrepreneur Zabrodina Inna
Markovna
(511) 05 29 30 32
(111) 1573620
(540)

FOET
(732) Individual
entrepreneur Zabrodina Inna
Markovna
(511) 03
(111) 1581068
(540)

ALPINIUM

(732) SWS Hemodialysis
Care Co., Ltd.
(511) 10

(732) Green Brothers
Switzerland SA
(511) 03 05 30 32

(111) 1541527
(540)

(111) 1590407
(540)

(732) Xiamen Songli Import
And Export Co.,Ltd
(511) 09
(732) GERMAINE DE
CAPUCCINI, S.A.
(511) 03

(111) 1558013
(540)

(732) H.R.N. SRLS
(511) 09 18 25
(111) 1595285
(540)

(111) 1543742
(540)

microenergy
(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 05 32

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05 44
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(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostiu «Essen»
(511) 01 03 05

(111) 1633102
(540)

(111) 819127
(540)

(111) 1264997
(540)

OSTEOCARE
(732) Vitabiotics Ltd
(511) 05

(111) 1607054
(540)

T7 Shield
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09
(111) 1615421
(540)

HYDROLIQ
(732) Mellon Holdings AG
(511) 01 05 37 44
(111) 1625632
(540)

JUNNBRY
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
(511) 05

(732) PHAM THI KIM
LOAN
(511) 10 20

(732) DOUBLE COIN
TYRE GROUP LTD.
(511) 12
(111) 1071414
(540)

(111) 1635651
(540)

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

(732) SÜTAŞ SÜT
ÜRÜNLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29 30 32

(111) 1641030
(540)

(111) 1207028
(540)

SPORTS
APPROVED
(732) Radisson Hospitality
Belgium B.V. / S.R.L.
(511) 43

(732) MONCLER S.P.A.
(511) 03 09 14 18 25 28
35
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11600
(51) 09-05
(21) Д-69/2021
(15) 4.10.2021.
(22) 22.7.2021.
(30) Д-69/2021 22.7.2021. RS
(28) 1
(54) FLEKSIBILNO PAKOVANJE SA IZLIVNIM
GRLOM I ZATVARAČEM
(73) RADENKOVIĆ Milorad, Ilije Garašanina 2a,
21000 Novi Sad, RS
(72) RADENKOVIĆ Milorad, Ilije Garašanina 2a,
21000 Novi Sad, RS

(11) 11601
(51) 09-01
(21) Д-50/2021
(15) 5.10.2021.
(22) 31.5.2021.
(30) Д-50/2021 31.5.2021. RS
(28) 2
(54) 1. BOČICA ZA PAKOVANJE GELOVA ZA
NOKTE,
2. BOČICA ZA PAKOVANJE LAKA ZA NOKTE
(73) ,,ALEKSANDAR” TRGOVINA NA VELIKO I
MALO DOO NOVI SAD, Cara Dušana 69, 21000 Novi
Sad, RS
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(11) 11602
(51) 21-01
(21) Д-74/2020
(15) 5.10.2021.
(22) 29.7.2020.
(30) Д-74/2020 29.7.2020. RS
(28) 1
(54) KUTIJA SA KARTICAMA ZA DRUŠTVENU
IGRU
(73) ĐEDOVIĆ Danijela, Partizanska 14/3,
24000 Subotica, RS
(72) ĐEDOVIĆ Danijela, Partizanska 14/3,
24000 Subotica, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11603
(51) 28-03
(21) Д-77/2021
(15) 8.10.2021.
(22) 27.8.2021.
(30) Д-77/2021 27.8.2021. RS
(28) 1
(54) SEKSUALNA IGRAČKA (POMAGALO)
(73) JELAČA Gordan, Carice Jelene 68,
11273 Beograd-Zemun-Batajnica, RS
(72) JELAČA Gordan, Carice Jelene 68, 11273
Beograd-Zemun-Batajnica, RS

Д

(11) 11605
(51) 03-03
(21) Д-66/2021
(15) 8.10.2021.
(22) 14.7.2021.
(30) Д-66/2021 14.7.2021. RS
(28) 1
(54) SUNCOBRAN
(73) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS
(72) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS

(11) 11606
(51) 13-03
(21) Д-79/2021
(15) 8.10.2021.
(22) 27.8.2021.
(30) Д-79/2021 27.8.2021. RS
(28) 1
(54) NAPRAVA ZA SAVIJANJE ELEKTRIČNIH
KABLOVA VISOKOG NAPONA
(73) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS
(72) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS
(11) 11604
(51) 03-03
(21) Д-61/2021
(15) 8.10.2021.
(22) 30.6.2021.
(30) Д-61/2021 30.6.2021. RS
(28) 1
(54) SUNCOBRAN
(73) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS
(72) MAŠIĆ Milan, Zmaj Jovina 123, 21200 Bečej, RS

ЗИС / RS / IPO
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Д

(30) Д-58/2021 16.6.2021. RS
(28) 1
(54) KOMPAKTAN PIKNIK SET SASTAVLJEN
OD DVE KLUPE I STOLA
(73) BRANKOVIĆ Uroš, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000 Kraljevo, RS
(72) BRANKOVIĆ Uroš, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000 Kraljevo, RS

(11) 11607
(51) 07-07
(21) Д-35/2020
(15) 8.9.2021.
(22) 4.5.2020.
(30) Д-35/2020 4.5.2020. RS
(28) 1
(54) HIGIJENSKA STANICA ZA DEZINFEKCIJU
RUKU
(73) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE “PROPULZIJA” DOO RUŠANJ,
Novo naselje br.1, deo 10d, 11000 Beograd, RS
(72) STAMENKOVIĆ LJubomir, Borska 92/13, 11000
Beograd, RS i STAMENKOVIĆ Aleksandra, Borska
92/13, 11000 Beograd, RS
(74) MIRKOV Relja, Patrijarha Joanikija 14,
11000 Beograd, RS

(11) 11608
(21) Д-58/2021
(22) 16.6.2021.
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(11) 11609
(51) 25-01
(21) Д-57/2021
(15) 20.10.2021.
(22) 16.6.2021.
(30) Д-57/2021 16.6.2021. RS
(28) 1
(54) GRAĐEVINSKI BLOK ZA ZIDANJE
(73) JOVANOVIĆ Nenad, Nema ulice bb.,
11407 Selevac, RS
(72) JOVANOVIĆ Nenad, Nema ulice bb.,
11407 Selevac, RS

(51) 06-05
(15) 20.10.2021.

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.08.2021. - 15.09.2021.године:
Дизајн број 10783 чији је носилац RAJKOVIĆ
Miodrag, Bulevar Kralja Aleksandra 227, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 13.9.2021.
године.

ЗИС / RS / IPO
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Д

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.02.2022. - 15.03.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број 9955
промењена је у Kazaković Sofija , Cerski venac 4, stan
14 , 11030 Beograd, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10371 промењена је у Kazaković Sofija, Cerski venac
4, stan 14, 11030 Beograd, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10372 промењена је у Kazaković Sofija, Cerski venac
4, stan 14, 11030 Beograd, RS;
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ЗИС / RS / IPO

ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Издавач:
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија
Главни и одговорни уредник:
Владимир Марић
Уредник:
Алексеј Перић,
Уређивачки одбор:
Марија Божић
Александра Михаиловић
Данијела Златић Шутић
Јелена Томић Кесер
Милена Марсенић
Наташа Миловановић
Марија Даскаловић Илић
Биљана Јовичић
Уредник Подлистка Гис:
Татјана Стевановић
Технички уредник:
Гордана Ђорђевић
Коректор:
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