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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

Број првобитне пријаве из које је пријава  претворена (66) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been transformed 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  B01D 11/02 (2006.01)

 A61K 31/05 (2006.01) 
(11) 2021/1205 A1 

(21) P-2021/1205 (22) 29.09.2021. 

(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE POTENTIH BILJNIH 

PREPARATA EKSTRAKCIJOM PRAHA IZ 

LEKOVITOG BILJA UZ DODATAK HALOGENA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET UNIVERZITET 

U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 11000, Beograd, RS 

(72) MILUTINOVIĆ, Milica, Milutina Milankovića 58, 

11070, Beograd, RS; BOŽIĆ, Bojan, Ismeta 

Mujezinovića 9, 11070, Beograd, RS; RAJILIĆ-

STOJANOVIĆ, Mirjana, Danila Lekića-Španca 3, 

11070, Beograd, RS; PETROVIĆ, Dejana, Vajara 

Živojina Lukića 4, 11070 , Beograd, RS 

(57) Предментни проналазак описује поступак за 

добијање потентних препарата од лековитог биља 

применом екстракције уз додатак молекуларног 

халогена. Поступак за добијање препарата базиран је на 

екстракцији лековитог биља растварачима у присуству 

молекуларног халогена. Микроталасни екстракти 

хајдучке траве, кантариона и ртањског чаја уз додатак 

јода у концентрацијама 1% и 10% (w/w) приказани су 

као примери и за њих је добијен већи садржај укупних 

полифенолних једињења и већа антиоксидативна 

активност, одређена као способност неутрализације 

DPPH радикала и редукције Fe3+, у поређењу са 

контролним екстрактима који су добијени без додатка 

јода. Сви препарати који су добијени у присуству јода 

током микроталасне екстракције садржали су већу 

концентрацију полифенолних једињења и показивали 

јачу антиоксидативну активност у односу на екстракте 

који су добијени када је јод додат након микроталасне 

екстракције у истим концентрацијама. Додатком јода у 

концентрацији 1% (w/w) током микроталасне 

екстракције хајдучке траве добијен је екстракт коме је 

повећана антимикробна активност према патогеној 

гљивици Candida albicans. 

 

(54) METHOD FOR OBTAINING POTENT HERBAL 

PREPARATIONS BY EXTRACTION OF POWDER FROM 

MEDICINAL HERBS WITH THE ADDITION OF HALOGEN 

 

(57) The present invention describes a method for obtaining 

potent preparations of medicinal plants using extraction with 

the addition of molecular halogen. Method for obtaining 

preparations is based on the extraction of medicinal plants with 

solvents in the presence of molecular halogen. Microwave 

extracts of Yarrow, St. John's wort, and Winter savory with the 

addition of iodine in concentrations of 1% and 10% (w/w) are 

shown as examples and for them a higher content of total 

polyphenolic compounds and higher antioxidant activity was 

obtained, determined as the ability to neutralize DPPH radicals 

and reduction of Fe3+, compared to control extracts obtained 

without iodine addition. All preparations obtained in the 

presence of iodine during microwave extraction contained a 

higher concentration of polyphenolic compounds and showed 

stronger antioxidant activity compared to the extracts obtained 

when iodine was added after microwave extraction in the same 

concentrations. By adding iodine in a concentration of 1% 

(w/w) during microwave extraction of yarrow, an extract with 

increased antimicrobial activity against the pathogenic fungus 

Candida albicans was obtained. 
 

(51)  B06B 1/16 (2006.01)

 A01D 46/26 (2006.01) 
(11) 2021/1131 A1 

(21) P-2021/1131 (22) 13.09.2021. 

(54) VIBRO MEHANIZMI ZA KOMBAJN ZA BRANJE 

VIŠANJA, ŠLJIVA, MASLINA I BOROVNICA 

(71) CHERRY S 2020 DOO NOVI SAD, Crveni Čot 5, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) Pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi, , RS 

(57) Vibro mehanizmi za kombajn za branje višanja šljiva, 

maslina i borovnica sastavljeni su iz šasije (1) unutar koje su 

pričvršćeni nosači (19) u kojima su uležišteni hidromotori 

(16) čija vratila su spojnicama (15, 21) povezana sa 

centralnim dvostrukim remenicama (14), kutijama (11), 

vratilom (20), vretenima (3) sa elastičnim štapovima (4) koji 

obuhvataju voćku sa obe strane i kočnicama (22) koje su 

postavljene na donje delova vretena (19). Vibro mehanizmi 

smešteni u kutije (11), sastoje se iz osovina (5) koje su 

uležištene u kutijama (11) sa obe strane vratila (20). Na 

osovinama (5) pričvršćene su čaure (6) za koje su pričvršćene 

šipke (8) sa narezanim navojima. Na šipke (8) navrnute su 

navrtke (10), a zatim su setovi tegova (7) pritegnuti 

navrtkama (9). Osovine (5) i otvori na tegovima (7) imaju 

oblik kruga sa odsečkom. Osovine (5) preko remenica 

(12,18) remenima (13, 17) povezane su sa centralnim 

dvostrukim remenicama (14) koje pogone hidromotori (16). 
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(54) VIBRO MECHANISMS FOR COMBINE 

HARVESTER FOR PICKING CHERRIES, PLUMS, 

OLIVES AND BLUEBERRIES 

 

(57) Vibro mechanisms for combine harvester for picking 

plums, olives and blueberries are composed of a chassis (1) 

inside which are attached brackets (19) in which are mounted 

hydraulic motors (16) whose shafts are connected by 

couplings (15,21) to central double pulleys (14), boxes (11), 

shaft (20), spindles (3) with elastic rods (4) which include the 

fruit on both sides and brakes (22) which are placed on the 

lower parts of the spindle (19). Vibro mechanisms housed in 

the boxes (11), consist of axles(5) that are mounted in the 

boxes (11) on both sides of the shaft (20). On the axles (5) 

there are attached sleeves (6) to which are attached rods (8) 

with threaded threads. Nuts (10) are screwed onto the rods (8) 

and then  sets of weights (7) are tightened with nuts (9). The 

axles (5) and the openings on the weights (7) have the shape 

of a circle with a section. The axles (5) are connected via 

pulleys (12,18) by belts (13, 17) to  central double pulleys 

(14) driven by hydraulic motors (16). 
 

(51)  B61L 5/10 (2006.01) (11) 2022/1019 A1 

(21) P-2022/1019 (22) 28.09.2020. 

(30) CN  10.06.2020.  202010525938.0  

(86) WO 28.9.2020   PCT/CN/2020/118372 

(87) WO 16.12.2021    WO 16.12.2021 

(54) ŠIPKA ZA DETEKCIJU PRENOSA ZA 

OPREMU ZA KONVERZIJU, I METOD 

PREOKRETANJA 

(71) XI'AN RAILWAY SIGNAL CO., LTD., No.396, 

South Aerospace Road, National Civil Aerospace 

Industrial Base Xi'an, 710100 Shaanxi, CN; CRSC 

(XI'AN) RAIL TRANSIT INDUSTRY GROUP CO., 

LTD., No.396, South Aerospace Road, National Civil 

Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 Shaanxi , CN; 

TIANJIN RAILWAY SIGNAL CO., LTD., No.1199, 

Xunhai Road, Dongli District, 300300 Tianjin , CN 

(72) NING, Zongxia, No.396, South Aerospace Road, 

National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 

Shaanxi, CN; TANG, Yiming, No.396, South Aerospace 

Road, National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 

710100 Shaanxi, CN; ZHANG, Zhen, No.396, South 

Aerospace Road, National Civil Aerospace Industrial 

Base Xi'an, Tianjin, CN; HE, Jianfeng, No.396, South 

Aerospace Road, National Civil Aerospace Industrial 

Base Xi'an, 710100 Shaanxi, CN; GAO, Xiaowei, 

No.396, South Aerospace Road, National Civil 

Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 Shaanxi, CN; 

CAI, Pengxiang, No.396, South Aerospace Road, 

National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 

Shaanxi, CN; CHEN, Lei, No.396, South Aerospace 

Road, National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 

710100 Shaanxi, CN; WANG, Puru, No.396, South 

Aerospace Road, National Civil Aerospace Industrial 

Base Xi'an, 710100 Shaanxi, CN; ZOU, Chaorong, 

No.396, South Aerospace Road, National Civil 

Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 Shaanxi, CN; 

QIAO, Chenxuan, No.396, South Aerospace Road, 

National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100 

Shaanxi, CN 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 

(57) Šipka za detekciju prenosa za opremu za konverziju 

i metod za preokretanje. Šipka za detekciju prenosa 

uključuje: prvu šipku (1), drugu šipku (2) i spojno 

gvožđe (3) šipke (15) za zaključavanje prenosa i šipke 

(16) za indikaciju prenosa; srednji delovi prve šipke (1) i 

druge šipke (2) su sa kvadratnom strukturom šipke, prva 

šipka (1) i druga šipka (2) imaju respektivno  jedan 

otvor  (10, 11) za detekciju i jedan otvor (9, 12) za 

podešavanje,  a  prva šipka (1) i druga šipka (2) su 

okrugle šipke koje imaju dva kraja sa rupama za 

montažu sa navojima; prva šipka (1) i druga šipka (2) su 

paralelne u suprotnim smerovima tako da su položaji 

kvadratnih šipki poravnati i kombinovani jedan sa 

drugim, a na krajeve prve šipke i druge šipke  su 

respektivno navučene izolacione cevi (4); i obezbeđena 

su dva spojna gvožđa (3) povezana sa prvom šipkom (1) 

i drugom šipkom (2), respektivno. Predmetni pronalazak 

ima prednost jednostavne strukture, a kada se oprema za 

konverziju preokrene, šipka za detekciju prenosa ne 

mora da se izvuče, i samo se sklop spojnog gvožđa šipke 

za detekciju prenosa preokrene. 

  

 
 

(54) TRANSFER DETECTION ROD FOR CONVERSION 

EQUIPMENT, AND REVERSING METHOD 

 

(57) A transfer detection rod for conversion equipment, 

and a reversing method. The transfer detection rod 

comprises: a first rod (1), a second rod (2) and connector 

irons (3) of each of a transfer locking rod (15) and a 

transfer indication rod (16); middle parts of the first rod 
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(1) and the second rod (2) are of a square rod structure, 

the first rod and the second rod are respectively provided 

with a detection port (10, 11) and an adjustment port (9, 

12), and the first rod (1) and the second rod (2) are round 

rods having two ends provided with threaded mounting 

holes; the first rod (1) and the second rod (2) are parallel 

in opposite directions so that the positions of the square 

rods are aligned and combined with each other, and 

insulating tubes (4) are respectively sleeved on ends of 

the first rod and the second rod; and two connector irons 

(3) are provided, and are correspondingly connected to 

the first rod (1) and the second rod (2) respectively. The 

present invention has beneficial effects that the structure 

is simple, and when the conversion equipment is 

reversed, the transfer detection rod does not need to be 

pulled out, and only the connector iron (3) assembly of 

the transfer detection rod is reversed. 
 

(51)  C08L 63/00 (2006.01)

 C08L 63/10 (2006.01) 
(11) 2021/1197 A1 

(21) P-2021/1197 (22) 27.09.2021. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA AMINO DERIVATA 

TANINSKE KISELINE KAO KOMPONENTA ZA 

PROIZVODNJU EPOKSI SMOLA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 

UNIVERZITETA U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 

11120, Beograd, RS 

(72) MARINKOVIĆ, Aleksandar, dr, Dušana 

Stanojevića 62, 11271, Surčin-Bečmen, RS; ČUTOVIĆ, 

Natalija, Svetog Save 8, 32000, Čačak, RS; POPOVIĆ, 

Mina,dr, Prote Đurića 2, 11050, Beograd, RS; 

JOVANOVIĆ, Aleksandar, Gramšijeva 1a, 11070, 

Beograd, RS; VUKSANOVIĆ, Marija, dr, Kapetan 

Miloša Žunjića 35g, 11060, Beograd, RS; 

RUSMIROVIĆ, Jelena, dr, Radovana Simića Cige 

48/25, 11010, Beograd, RS; BATINIĆ, Petar, 

Kosmajskog odreda 50, 11423, Azanja-Smederevska 

Palanka, RS 

(57) Epoksidne smole su u današnje vreme jedne od 

najčešće i najšire korišćenih termoočvršćavajućih smola 

ali su toksične, kancerogene i mutagene, zbog čega se 

posvećuje velika pažnja ka razvoju novih materijala 

zasnovanih na biobazi. Prednosti epoksidnih smola 

dobijenih upotrebom derivata na biobazi jesu smanjenje 

zagađenja životne sredine usled smanjenog obima 

korišćenja toksičnih materijala i time manje njihove 

emisije u vodu i atmosferu, dostupnost biopolimera 

(lignin, taninska kiselina itd.), i poboljšanje mehaničkih 

svojstava. Shodno navedenom, izvršena je sinteza 

derivata taninske kiseline koristeći nekoliko reakcionih 

puteva. Ovi derivati su sintetisani u dva koraka, gde se 

prvi odnosi na reakciju taninske kiseline/lignina sa 

različitim vrstama hlorida (hloracetil-hlorid, 3-

karbometoksipropionil hlorid ili epihlorohidrin), a u 

drugom je na dobijeni intermedijer delovati 

odgovarajućim aminom, kao što su dietilentriamin 

(DETA) i Lizinol. Sintetisani epoksi i amino derivati su 

potom okarakterisani pomoću FT-IR, NMR, 

određivanjem amino i epoksidnog broja, kao i 

mehaničkih svojstava dobijenih epoksidnih smola na 

biobazi. 

 

(54) PROCESS FOR OBTAINING TANNIC ACID 

DERIVATIVES AS AN LEADING EPOXY RESIN 

 

(57) Nowadays, epoxy resins are one of the most 

frequently and widely used thermosetting resins, but they 

are toxic, carcinogenic and mutagenic, which is why 

great attention is being paid to the development of new 

bio based materials. The advantages of epoxy resins 

obtained from the use of bio based derivatives are the 

reduction of environmental pollution due to the reduced 

use of toxic materials and thus less of their emissions 

into water and the atmosphere, the availability of 

biopolymers (lignin, tannic acid, etc.), and the 

improvement of mechanical properties. Accordingly, the 

synthesis of tannic acid derivatives was carried out using 

several reaction pathways. These derivatives were 

synthesized in two steps, where the first refers to the 

reaction of tannic acid/lignin with different types of 

chlorides (chloroacetyl chloride, 3-

carbomethoxypropionyl chloride or epichlorohydrin), 

and in the second, the resulting intermediate is treated 

with a suitable amine, such as diethylenetriamine 

(DETA) and lysinol. The synthesized epoxy and amino 

derivatives were then characterized using FT-IR, NMR, 

by determining the amino and epoxy number, as well as 

the mechanical properties of the bio based epoxy resins 

obtained. 
 

(51)  E03C 1/12 (2006.01)

 E03D 1/00 (2006.01)

 E03D 3/12 (2006.01)

 E03D 5/00 (2006.01) 

(11) 2021/1099 A1 

(21) P-2021/1099 (22) 06.09.2021. 

(54) KRAJNJE-MALO ISPIRAJUĆI TOALETNI 

SISTEM 

(71) STANKOVIĆ, Rade, 10607 Elbow Drive SW, 

T2W1G3 Calgary, AB, CA 

(72) STANKOVIĆ, Rade, 10607 Elbow Drive SW, 

T2W1G3 Calgary, AB, CA 

(74) GRUJESKOVIĆ, Smilja, Maršala Birjuzova 45/24, 

11000 Beograd 

(57) Krajnje štedljiv ispirajući toaletni sistem je rešenje 

za značajnu uštedu vode. Pronalazak se odnosi na toalet 

koji se ispira sa minimalnom količinom čiste vode, oko 

1,2 litra, način ispiranja i dodatne delova sistema koji 

potpomažu njegovu funkcionalnost kao npr. automatski 

ispirač kanalizacije koji sakuplja korišćenu-sivu vodu od 

tuša, umivaonika, sudopera, mašine za sudove itd. 

Pronalazak se koristi za ispiranje sa velikim vodenim 

"talasom” sakupljenim od eskrementa-organskog otpada 
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prašine iz nekog kolektora smeštenog ispod toaleta u 

kanalizacionom sistemu ili u kuhinjskoj verziji od 

organskog otpada iz sakupljača otpada smeštenog u 

ormanu sudopere ili prašine u verziji sa usisivačem. 

Toalet zavisno od varijacije, u svojoj funkcionalnosti je 

takođe podpomognut sa novim pripadajućim rešenjima 

koja omogućavaju tu funkcionalnost: daska za sedenje, 

vodokotlić, i sva resenja za univerzalnu klozetsku 

higijensku jedinicu čije bi ovo novo rešenje trebalo biti 

sastavni deo. Sve zajedno čini novi sistem, u svakom 

pogledu mnogo bolju toaletnu i higijensku koncepciju. 

  

 
 

(54) ULTRA-LOW FLUSH TOILET SYSTEM 

 

(57) Flush Toilet System is a significant water saving 

solution of flushed toilet. The invention relates to a toilet that 

flushes with a minimum amount of clean water, about 1.2 

liters, the method of flushing and additional parts of the 

system that support its functionality, such as e.g. automatic 

sewer flusher that collects used gray water from showers, 

sinks, dishwashers, etc. The invention serves to flush toilet 

with a big water "wave" collected from excrements-organic 

waste dust from an collector placed under the toilet in the 

sewer system, or in a kitchen version, from organic waste 

from the waste collector placed in the sink cabinet, or dust 

from vacuum cleaner in the vacuum version. The toilet 

system is also supported, depending on variation of its own 

functionality, with new elements which allow functionality 

such as: seat board, flush tank, as well as all solutions for 

universal washroom hygienic unit, of which this new solution 

should be an integral part. All elements make together a new 

system, which represents in all aspects much better, 

washroom and hygienic conception. 
 

(51)  E04B 1/19 (2006.01)

 E04B 1/24 (2006.01)

 E04B 1/343 (2006.01)

 E04H 1/12 (2006.01)

 E04H 9/02 (2006.01)

 E04H 9/14 (2006.01) 

(11) 2021/1194 A1 

(21) P-2021/1194 (22) 27.09.2021. 

 

(54) KONZISTENTAN LAKO POKRETAN EKOLOŠKI 

MONTAŽNI GRAĐEVINSKI OBJEKAT 

(71) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89, 

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 , 21000 Novi Sad 

(57) Konzistentan lako pokretan ekološki montažni 

građevinski objekat namenjen za izgradnju građevinskih 

stambenih ili poslovnih objekata, kućica, hala, kontejnera, 

bungalova, garaža i dr. Osnovu pronalaska čini kavez (2) sa 

postoljem (5) prema osnovnom rešenju, izveden od ekoloških 

izolacionih panela (14), drvenih letvica (12) i drvenih patosnica 

(15) na koje su pričršćene daske (16), dok su bočne strane (6) 

izvedene od drvenih letvica (12) obloženih drvenim oblicama 

(17) i drvenom lamperijom (18). Na krovu (7), odozgo su 

postavljene daske (19) sa tegolom (20), a odozdo drvene 

letvice (12) i brodski pod (21). Krutost i nosivost objekata (1) 

znatno su poboljšani postavljanjem binora (10) u uglove 

povezivanja bočnih strana (6) sa postoljem (5) i krovom (7). 

Prema drugom varijantnom rešenju, bočne strane (6) kaveza 

(2) su sa obe strane obložene ciglama (28), a na fasadnoj strani, 

cementim slojem (25) ili purpenom (24), nalepljen je sloj 

stiropora (29) premazan fasadnom bojom (30). 

  

 
 

(54) CONSISTENT AND EASY-TO-MOVE ECOLOGICAL 

PREFABRICATED BUILDING CONSTRUCTION 

 

(57) Consistent, easy-to-move ecological prefabricated 

building construction is intended for building residential or 

business objects, houses, halls, containers, bungalows, 

garages, etc. The basis of the invention is a cage (2) with a 

base (5) made of ecological insulation panels (14), wooden 

slats (12) and wooden mats (15) on which planks (16) are 

fastened, while sides (6) are made of wooden slats (12) 

covered with wooden forms (17) and wooden paneling (18). 

On a roof (7), planking (19) with a tegola (20) is placed on 

top, and wooden slats (12) and plate floor (21) are placed on 
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the bottom. The rigidity and load-bearing capacity of the 

objects have been significantly improved by placing binors 

(10) in the corners of the connection of the sides (6) with the 

base (5) and the roof (7). According to the second 

embodiment of the invention, the sides (6) of the cage (2) are 

covered with bricks (28) on both sides, and on the facade 

side, a layer of styrofoam (29) coated with facade paint (30) 

is glued with a cement layer (25) or polyurethane foam (24). 
 

(51)  F03B 13/18 (2006.01) (11) 2021/1153 A1 

(21) P-2021/1153 (22) 17.09.2021. 

(54) UREĐAJ ZA PRETVARANJE ENERGIJE 

VODENIH TALASA U ELEKTRIČNU ENERGIJU 

(71) DRAGIĆ, Mile, Makedonska 11, 23000 Zrenjanin, RS 

(72) DRAGIĆ, Mile, Makedonska 11, 23000 Zrenjanin, RS 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd 

(57) Uređaj za pretvaranje energije vodenih talasa u 

električnu energiju sastoji se od noseće konstrukcije 

(300), prvog radnog tela (200), sidara (500) i sidrenih 

užadi (400). Noseća konkstrukcija (300) je sidrenim 

užadima (400) povezana sa sidrima (500), dok je prvo 

radno telo (200) klizno vezano za noseću konstrukciju 

(300). Sistem 100 za transformaciju kretanja je čvrsto 

vezan za konstrukciju (300) i sastoji se od krutih 

prenosnika (101a, 101b) koji su sa jedne strane spregnuti 

sa zupčanicima (103a, 103b) sa rolnicama, dok su sa 

druge strane zglobno vezane za prvo radno telo (200). Sa 

druge strane zupčanika (103a, 103b) sa rolnicama jednim 

svojim krajem spregnuti su kruti prenosnici (102a, 102b) 

dok im je drugi kraj zglobno vezan za drugo radno telo 

(600). Zupčanici (103a, 103b) sa rolnicama su povezani 

vratilima sa multiplikatorom koji pokreće generator 

(108) koji dalje proizvodi električnu energiju. Ovako 

izveden uređaj ima mogućnost transporta na mesto 

eksploatacije, jer pliva stabilno sam za sebe. Sistem sidra 

(500) transportuje se nezavisno do mesta eksploatacije 

primenom transportnog tela (700) koje ima mogućnost 

da slobodno pluta i da se potapa. 

  

 

(54)  DEVICE FOR CONVERTING THE ENERGY OF 

WATER WAVES INTO ELECTRICAL ENERGY 

 

(57) Device for converting the energy of water waves 

into electrical energy consists of a supporting structure 

(300), a first working body (200), anchors (500) and 

anchor ropes (400). The supporting structure (300) is 

connected to the anchors (500) by anchor ropes (400), 

while the first working body (200) is slidably connected 

to the supporting structure (300).  Motion conversion 

system (100) is firmly attached to the supporting 

structure (300) and consists of rigid transmissions (101a, 

101b) which are coupled to gears (103, 103b) with 

rollers on the one side, while on the other side they are 

connected by a joint to the first working body (200). On 

the other side of the gears (103a, 103b) with the rollers, 

rigid transmitters (102a, 102b) are connected at one end, 

while their other end is hinged to the second working 

body (600). The gears (103a, 103b) are connected by 

shafts to a multiplier which drives a generator (108) 

which produces electricity. The device can be 

transported to the place of exploitation, because it floats 

stably. The anchors (500) are transported independently 

to the place of exploitation using the transport body 

(700), which has the ability to float freely and sink. 
 

(51)  F03B 17/04 (2006.01) (11) 2021/1174 A1 

(21) P-2021/1174 (22) 21.09.2021. 

(54) BESKONAČNA ROTACIJA PRSTENA U 

PROIZVODNJI MEHANIČKE ENERGIJE 

(71) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20,  

21241 Novi Sad, RS 

(72) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20,  

21241 Novi Sad, RS 

(57) Hidroelektrana radi na sledeći način. Uspostavlja se 

ravnoteža i centrirano je rotiranje metalnog prstena (1) sa 

pozicijom ležajeva (15) na konstrukciji (14). Blokada 

(29) rada prstena (1) je takva, da se hermetički zatvori 

prodor vode iz bazena (4) prema skladištu (21). 

Regulator (18) brzine obrtanja prstena (1) sa softverskim 

upravljanjem je spreman za kontrolu rotiranja prstena 

(1). Ploče (17) sa valjcima imaju funkciju da omoguće 

rotiranje prstena (1) a da spreče prodor vode iz bazena 

(4) prema skladištu (21). Bazen (4) se puni vodom sa 

spoljne strane hidroelektrane. Kada je bazen (4) 

napunjen do nivoa (5) vode, hidroelektrana je spremna 

za rad. Blokada (29) se pomoću hidraulike pomera sa 

površine prstena (1), regulator (18) brzine je aktivan, 

prsten (1) počinje da rotira pod uticajem sile uzgona, 

monitoring se radi iz mašinske sobe (13). Sila uzgona je 

jednaka odnosu zarobljenog vazduha (2) u prstenu (1) i 

nivoa vode u bazenu (4). Točkovi (25) preko sistema 

(26) za prenos dobijenu mehaničku energiju, sa spoljne 

površine prstena (1 ) prebacuju na reduktore sa 

generatorima (27). 

  



 

 

 

 

А 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 

12 ЗИС / RS / IPO 

 

 
 

(54) INFINITE ROTATION OF RING IN THE 

PRODUCTION OF MECHANICAL ENERGY 

 

(57) The hydroelectric power plant works as follows. 

The balance is established and the rotation of a metal 

ring (1) is centered with the position of bearings (15) on 

the structure (14). A blockage (29) of the operation of 

the ring (1) is such that it hermetically closes water 

ingress from a pool (4) towards the storage (21).  Ring 

speed controller (18) with software controls the rotation 

of the ring (1). Plates (17) with rollers enable  rotation of 

the ring (1) and prevent water ingress from the pool (4) 

towards the storage (21). The pool (4) is filled with 

water from the outer side of the hydroelectric power 

plant. When the pool (4) is filled up to the  level (5), the 

hydroelectric power plant is ready for operation. The 

blockage (29) is hydraulically moved from the surface of 

the ring (1), the speed controller (18) is active, the ring 

(1) starts to rotate under the influence of the buoyancy 

force and monitoring is done from the machine room 

(13). The buoyant force is equal to the ratio of trapped 

air (2) in the ring (1) and the water level in the pool (4). 

Wheels (25) transfer the obtained mechanical energy 

from the outer surface of the ring (1) to the reducers with 

generators (27) through the transmission system (26). 
 

(51)  F03D 9/10 (2016.01)

 F03G 1/02 (2006.01) 
(11) 2021/1218 A1 

(21) P-2021/1218 (22) 30.09.2021. 

(54) SISTEM ZA POVRAĆAJ KINETIČKE 

ENERGIJE DVA 

(71) ELECTRICIDAD ALONSO S.L., Calle Fraga n.º 5 

Sariñena (Huesca), ES 

(72) KOTLAJIĆ, Miodrag , Blaža Dumovića 12,  

37000  Mudrakovac - Kruševac, RS 

(74) ALEKSIĆ, Nenad, Vasilija Ivanovića 12,  

11000 Beograd 

(57) Trenutni aero generatorski sistemi u uslovima 

haotičnog strujanja vazduha u obliku snažnih udara 

nepravilne sile i iznad optimalne vrednosti koju zahtijeva 

električni generator, rasipaju većinu prisutne energije. 

Cilj izuma KERS2 je povratiti i uskladistiti sav višak 

energije u obliku sile, a zatim je isporučiti električnom 

generatoru. Kao način skladistenja viška energije 

odabrana je torziona ili spiralna opruga, zbog svoje 

karakteristike da, nezavisno od vrijednosti sile 

primijenjene za stvaranje napetosti, tu silu prenosi kao 

silu konstantne vrijednosti. Primenom opruge čija se 

vrednost sile podudara s optimalnom vrednošću koju 

zahteva generator, omogucava da se ptakticno sva sila, 

koju turbina generise, uskladisti u oprugu kao njena 

napetost, koja se potom prenosi na generator u obliku 

konstantnog optimalnog pogona. 

  

 
 

(54) KINETIC ENERGY RECOVERING SYSTEM TWO 

 

(57) Current aerogenerator systems in the conditions of 

chaotic air flow in the form of strong shocks of irregular 

force and above the optimal value required by the 

electric generator, dissipate most of the present energy. 

The object of the invention KERS2 is to recover and 

store all excess energy in the form of force, and then 

deliver it to the electric generator. A torsion or helical 

spring was chosen as the way of storing the excess 

energy, due to its characteristic that, regardless of the 

value of the force applied to create tension, it transmits 

this force as a force of constant value. By applying a 

spring whose force value coincides with the optimal 

value required by the generator, it allows virtually all the 

force generated by the turbine to be stored in the spring 

as its tension, which is then transmitted to the generator 

in the form of constant optimal drive. 
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(51)  F03G 3/06 (2006.01) (11) 2021/1215 A1 

(21) P-2021/1215 (22) 28.09.2021. 

(54) ČEKIĆ POGONJEN DVOSTEPENIM 

OSCILATOROM 

(71) MILKOVIĆ, Veljko, Bulevar cara Lazara 56,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) MILKOVIĆ, Veljko, Bulevar cara Lazara 56,  

21000 Novi Sad, RS 

(57) Čekić pogonjen dvostepenim oscilatorom, sastoji se 

iz postolja (1) na kome je preko vinkli (11), vijka (9) sa 

navrtkom (10) pričvršćen oslonac (8) u obliku elastične 

viljuške koja je sa gornje strane navrtkama (4,5) 

pričvršćena za dvokraku polugu (Z). Na dvokrakoj 

polugi (Z) na celoj dužini narezan je navoj. Na 

dvokrakoj polugi (3) sa jedne strane pričvršćen je čekić 

(2), a sa druge strane navrtkama (6,7) pritegnuti su 

graničnici (12,13) između kojih je prethodno postavljena 

elestična traka (14) sa tegom (15). U skladu sa idejom i 

željenim ostvarenjem pronalaska, graničnici (12,13) su 

smaknuti po visini, tako da se elastična traka (14) pri 

njihanju u jednu stranu savija na jednom mestu, a pri 

njihanju u drugom smeru na drugom mestu, čime se 

produžuje vreme do zamora materijala i elastičnost 

elastične trake (14), a oslonac (8) u obliku elastične 

viljuške dodatno pojačava oscilacije. 

  

 
 

(54) HAMMER DRIVEN BY A TWO-STAGE 

OSCILLATOR 

 

(57) Hammer driven by a two-stage oscillator, consists 

of a stand (l) on which a support (8) in the form of an 

elastic fork is attached via an angle (11), a screw (9) with 

a nut (10) to the upper side with nuts (4,5) attached to a 

two-armed lever (3). A thread is cut on the two-armed 

lever (3) along its entire length. A hammer (2) is 

attached to the two-armed lever (3) on one side, and the 

stoppers (12, 13) are tightened on the other side with 

nuts (6, 13), between which an elastic band (14) with a 

weight (15) has been previously placed. In accordance 

with the idea and the desired embodiment of the 

invention, the stoppers (12, 13) are displaced in height, 

so that the elastic band (14) bends in one place when 

swinging in one direction, and in another place when 

swinging in the other direction, thus prolongs the time to 

fatigue of the material and the elasticity of the elastic 

band (14), and the support (8) in the form of an elastic 

fork further enhances the oscillations. 
 

(51)  G01B 3/00 (2006.01)

 A47B 27/00 (2006.01)

 B43L 7/10 (2006.01)

 B43L 13/00 (2006.01) 

(11) 2021/1098 A1 

(21) P-2021/1098 (22) 03.09.2021. 

(54) MEHANIČKO RAVNALO 

(71) TIBOR, Stojko, Prvomajska 94, 24000 Subotica, RS 

(72) TIBOR, Stojko, Prvomajska 94, 24000 Subotica, RS 

(57) Mehaničko ravnalo je lenjir za tehničko crtanje koji 

umesto milimetarske skale ima centimetarsku skalu, a unatoč 

tome, sa njim je moguće milimetarski precizno crtati. To je 

moguće zahvaljuljući tome što pronalazak, umesto jedne 

fiksne nulte crte skale, ima deset nultih crta (14) koje se 

mogu nalaziti pomerene od 0 do 9 milimetara ulevo od mesta 

gde bi trebala biti fiksna nulta crta. Nulte crte (14) su nacrtane 

na stranama desetougaone ploče (10) koja se može obrtati 

pošto je zalepljena za cilindar (5) u kojem je osovina (9) koja 

je pričvršćena za lenjir (l) pomoću zavrtnja (2) i navrtke (3). 

Cilindar (5) na donjoj bazi ima zubce koji omogućavaju da se 

on fiksira u odgovarajućem položaju pošto u međuzublje 

zubaca cilindra uskače čivija (7) i na taj način ga fiksira. 

Crtanje se odvija tako što se prvo okrene desetougaonu ploča 

(10) tako da odgovarajuća nulta crta bude na liniji skale. 

  

 
 

(54) MECHANICAL RULER 

 

(57) Mechanical ruler is a tool for technical drawing that 

has a centimeter scale instead of a millimeter scale, and 

despite this, it is possible to draw with millimeter 

precision. This is possible because the invention, instead 

of one fixed zero line of the scale, has ten zero lines (14) 

that are moved from 0 to 9 millimeters to the left of the 

place where the fixed zero line should be. The zero lines 

are drawn on the sides of the decagonal plate (10) which 

can be rotated since it is glued to a cylinder (5) in which 

there is a shaft (9) which is attached to the ruler (1) by 

means of a screw (2) and a nut (3). The cylinder (5) has 

teeth on the lower base, which allows it to be fixed in the 
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appropriate position, since a pin (7) is placed into the 

teeth of the cylinder and in this way fixes it. Drawing is 

done by turning the decagonal plate (10) so that the 

corresponding zero line is on the scale line. 
 

(51)  G05B 19/40 (2006.01)

 B23C 3/10 (2006.01)

 B23C 3/20 (2006.01)

 B23Q 15/00 (2006.01)

 B23Q 33/00 (2006.01)

 B23Q 35/00 (2006.01) 

(11) 2021/1121 A1 

(21) P-2021/1121 (22) 09.09.2021. 

(54) SISTEM UPRAVLJANJA MAŠINOM ZA 

GLODANJE RELJEFNIH POVRŠINA 

(71) TOPALOV, Milenko, Aradački atar b.b.,  

23000 Zrenjanin, RS 

(72) TOPALOV, Milenko, Aradački atar b.b.,  

23000 Zrenjanin, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Sistem upravljanja mašinom (M) za glodanje reljefnih 

površina vrši se sa komandnog stola (ST) sa centralnom 

upravljačkom jedinicom (CUJ) i komandnog pulta (KP). Na 

komandnom stolu (ST) nalazi se centralna upravljačka 

jedinica (CUJ) koja se sastoji od računara (pc), monitora 

(mo) tastature (ta) i procesorske jedinice (pj). Komandni 

pult (KP) sadrži kontroler (KO) koji je USB kablom spojen 

sa centralnom upravljačkom jedinicom (CUJ), a unutar 

komandnog pulta kontroler (KO) je spojen sa drajverima 

(DR1), (DR2) i (DR3) i invertorom (IN) koji je vezan za 

napajanje (N1), kao i napajanje (N2) koje snabdeva 

električnom energijom drajvere (DR1), (DR2) i (DR3). 

Sistem za upravljanje mašinom (M) vrši upravljanje 

hibridnim koračnim motorima (KM1), (KM2) i (KM3), kao 

i jednim obradnim motorom (OM), pomoću centralne 

upravljačke jedinice (CUJ) čija procesorska jedinica (pj) 

diktira redosled pokretanja, posmak i obimnu brzinu tri 

mehanička sklopa i to sklopa (A) valjkaste poluge, sklopa 

(B) linearnog koordinatnog postolja i sklopa (V) za 

kontrolu položaja obratka (6). 

  

 

(54) THE CONTROL SYSTEM OF A MACHINE FOR 

MILLING RELIEF SURFACES 

 

(57) The control system of a machine (M) for milling 

relief surfaces is carried out from a control table (ST) 

with a central control unit (CUJ) and a control panel 

(KP). On the command desk (ST) there is a central 

control unit (CUJ) consisting of a computer (pc), a 

monitor (mo), a keyboard (ta) and a processing unit (pj). 

The control panel (KP) comprises the controller (KO) 

which is connected by a USB cable to the central control 

unit (CUJ), and inside the control panel the controller 

(KO) is connected to the drivers (DR1), (DR2) and 

(DR3) and the inverter (IN ) which is connected to the 

power supply (N1), as well as the power supply (N2) 

which supplies electricity to the drivers (DR1), (DR2) 

and (DR3). The control system of a machine (M) 

controls the hybrid stepper motors (KM1), (KM2) and 

(KM3), as well as one processing motor (OM), by means 

of a central control unit (CUJ) whose processing unit (pj) 

dictates the order of starting, displacement and 

peripheral speed of three mechanical assemblies, namely 

assembly (A) of the roller lever, assembly (B) of the 

linear coordinate stand and assembly (V) for controlling 

the position of the workpiece (6). 
 

(51)  G06K 9/00 (2006.01)

 G06T 7/155 (2017.01) 

(11) 2021/1148 A1 

(21) P-2021/1148 (22) 16.09.2021. 

(54) POSTUPAK GENERISANJA UPROŠĆENIH 

MODELA OBJEKATA SA ATRIBUTIMA OBJEKATA 

KORISTEĆI LIDAR GEODETSKE PODATKE 

(71) MANUFAKTURA DOO SUBOTICA, Pap Pala 35, 

24000 Subotica, RS 

(72) MARINOVIĆ, Igor, Bele Bartoka 26, 24413 Palić, 

RS; KUKOLJ, Dragan, Balzakova 51, 21000 Novi Sad, 

RS; KUBURIĆ, Miroslav, Žikice Jovanovića Španca 4, 

11000 Beograd, RS; MILJKOVIĆ, Stefan, Kozarčeva 

12, 11000 Beograd, RS; APRO, Janoš, Bečejska 27, 

24000 Subotica, RS 

(57) Postupak generisanja uprošćenih modela objekata sa 

atributima objekata koristeći LiDAR geodetske podatke 

trodimenzionalnih scena organizovanih u oblaku tačaka, 

ima za novost to što se izdvajaju semantički slični 

regioni korakom (110) semantičke segmentacije, vrši se 

aproksimacija površine tla scene korakom (120) 

generisanja ravni tla, a trodimenzionalni prostor 

segmenata scene se uprošćava korakom (130) 

vokselizacije tačaka. Potom se korakom (140) 

klasterizacije objekta detektuju grupe tačaka i voksela 

koji grade pojedinačne objekte iste klase objekata, 

korakom (150) proračuna atributa objekta se određuju 

karakteristična obeležja svakog objekta, a zatim se 

korakom (160) zapisivanja atributa i voksela objekta 

karakteristični podaci o svakom objektu u sceni 

memorišu. Predloženi postupak se završava korakom 
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(170) predstavljanja oblaka tačaka sa atributima objekata 

u okruženju virtuelne ili mešane realnosti. 

  

 
 

(54) METHOD FOR GENERATING SIMPLIFIED 

MODELS OF OBJECTS WITH ATTRIBUTES BASED 

ON LIDAR GEODETIC DATA 

 

(57) The method for generating simplified models of objects 

with object attributes using LiDAR geodetic data of three-

dimensional scenes organized in a cloud of points is novel in 

that semantically similar regions are singled out in step (110) 

of semantic segmentation, the ground surface of the scene is 

approximated in step (120) of ground plane generation, and 

the three-dimensional space of the scene segments is 

simplified by point voxelization step (130). Then, with the 

step (140) of object clustering, groups of points and voxels 

are detected that make up individual objects of the same class 

of objects, with the step (150) of calculating the object's 

attributes, the characteristic features of each object are 

determined, and then with the step (160) of recording the 

attributes and voxels of the object, the characteristic data 

about each object in the scene is stored. The proposed 

procedure ends with a step (170) of presenting a point cloud 

with object attributes in a virtual or mixed reality 

environment. 
 

(51)  H04Q 9/00 (2006.01)

 H04J 3/00 (2006.01) 
(11) 2021/1208 A1 

(21) P-2021/1208 (22) 27.09.2021. 

(54) MOTOR SA MASAMA SA PRELAZNIM 

POJAVAMA 

(71) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 

Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Generala Ljubomira 

Milića 10, 11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija, 

Nikole Dobrovića 15, 11000 Beograd, RS 

(72) ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca  7, 11000 

Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Janko, Generala Ljubomira 

Milića 10, 11000 Beograd, RS; IVANIŠEVIĆ, Ksenija, 

Nikole Dobrovića 15, 11000 Beograd, RS 

(57) Za kućište (35) za ušice (63) vezani su zavrtnji za 

karoseriju (64). Za držač (43) zavrtnjevima je vezan 

motor sa talasom potencijala (34) preko menjača (33) sa 

zupčanikom (39). Spregnut je zupčastim nosačem (41) sa 

zupčanicima (40) i (42) koji se pokreće zupčanikom 

(44). Kontaktom (61) pritiska na kružni prsten (60) koji 

je u električnoj vezi preko nosača četkica (49) i četkice 

(50) sa upravljačkim poluprstenom i polu-kolektorom 

(32). Lamele (51) su u električnoj vezi sa klemama (48) 

transformatora (47). Drugim kablom (62) je u vezi sa 

motorom sa talasom potencijala(34) koji pokreće preko 

menjača (33) centralnu osovinu (31) za koju je fiksirana 

masa (30). U vezi je sa jednakim motorom koji se okreće 

u suprotnom smeru. Pod opterećenjem rade jednu 

četvrtinu obrtaja. Za ceo obrtaj potrebno je osam motora. 

  

 
 

(54) MASS MOTOR WITH TRANSIENT PHENOMENA 

 

(57) Body screws (64) are attached to the housing (35) 

for the lugs (63). A motor with a potential wave (34) is 

attached to the holder (43) with screws via a gearbox 

(33) with a gear (39). It is connected by a toothed carrier 

(41) with gears (40) and (42) which is driven by a gear 

(44). The contact (61) presses on the circular ring (60) 

which is in electrical connection via the brush holder 

(49) and the brush (50) with the control half-ring and 

half-collector (32). The lamellae (51) are electrically 

connected to the terminals (48) of the transformer (47). 

The second cable (62) is connected to the potential wave 

motor (34) which drives the central shaft (31) to which 

the mass (30) is fixed via the gearbox (33). It is related 

to an equal motor that rotates in the opposite direction. 

Under load, they work one quarter of a turn. Eight 

motors are needed for a full revolution. 
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(51)  A01B 71/04 (2006.01)

 A01B 5/00 (2006.01)

 A01B 7/00 (2006.01)

 A01B 15/16 (2006.01) 

(11) 64009 B1 

(21) P-2020/0161 (22) 12.02.2020. 

(43) 30.11.2020. 

(54) GLAVČINA DISKA TANJIRAČE 

HUB DISC OF THE HARROW 

(73) RODIĆ, Dragan, Drvarska br. 72,  

21234 Bački Jarak, RS 

(72) RODIĆ, Dragan, Drvarska br. 72,  

21234 Bački Jarak, RS 
 

(51)  A01B 71/04 (2006.01)

 A01B 5/00 (2006.01)

 A01B 7/00 (2006.01)

 A01B 15/16 (2006.01) 

(11) 64010 B1 

(21) P-2020/0162 (22) 12.02.2020. 

(43) 30.11.2020. 

(54) GLAVČINA DISKA TANJIRAČE SA 

PODEŠLJIVIM UGLOM DISKA 

HUB DISC OF THE HARROW WITH THE 

ADJUSTING DISC OF THE ANGLE 

(73) RODIĆ, Dragan, Drvarska br. 72,  

21234 Bački Jarak, RS 

(72) RODIĆ, Dragan, Drvarska br. 72,  

21234 Bački Jarak, RS 
 

(51)  A01H 1/00 (2006.01)

 A01H 1/02 (2006.01)

 A01H 3/04 (2006.01) 

(11) 63980 B1 

(21) P-2023/0123 (22) 14.07.2016. 

(30) US  22.07.2015.  201562195546 P 

(86) WO 14.07.2016.   PCT/US2016/042217 

(87) WO 26.01.2017.   WO 2017/015043 

(96) 14.07.2016.   16828263.0 

(97) 23.11.2022.   EP3324732 B   2022/47   EN 

(54) METODE I SASTAVI ZA SELEKTIVNU 

REGULACIJU EKSPRESIJE PROTEINA 

METHODS AND COMPOSITIONS FOR SELECTIVE 

REGULATION OF PROTEIN EXPRESSION 

(73) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 

Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US 

(72) HUANG, Jintai, 800 North Lindbergh Blvd., St. 

Louis, MO 63167, US; QI, Youlin, 800 North Lindbergh 

Blvd., St. Louis, MO 63167, US; YANG, Heping, 800 

North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, US; 

ZHANG, Yuanji, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 

MO 63167, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01H 5/00 (2018.01)

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

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

(30) US  29.10.2013.  201361897074 P 

WO  17.03.2014.  PCT/US2014/030267 

(96) 15.07.2014.   19155446.8 

(97) 29.06.2022.   EP3552482 B   2022/26   EN 

(54) UZGOJ, PROIZVODNJA, PRERADA I 

UPOTREBA SPECIJALNE KONOPLJE 

BREEDING, PRODUCTION, PROCESSING AND 

USE OF SPECIALTY CANNABIS 

(73) BIOTECH INSTITUTE, LLC, 5655 Lindero Canyon 

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

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

LLC5655 Lindero Canyon Road Suite 226, Westlake 

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

Institute, LLC 5655 Lindero Canyon Road Suite 226, 

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

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

Road Suite 226, Westlake Village, CA 91362, US 

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

11070 Beograd 
 

(51)  A01N 25/32 (2006.01)

 A01N 43/40 (2006.01) 
(11) 63982 B1 

(21) P-2023/0133 (22) 12.03.2014. 

(30) US  15.03.2013.  201361792777 P 

(86) WO 12.03.2014.   PCT/US2014/024099 

(87) WO 25.09.2014.   WO 2014/150740 

(96) 12.03.2014.   14769881.5 

(97) 14.12.2022.   EP2967035 B   2022/50   EN 

(54) HERBICIDNE KOMPOZICIJE SA 

PROTEKTANTOM KOJE UKLJUČUJU 

DERIVATE PIRIDIN-2-KARBOKSILNE 

KISELINE ZA UPOTREBU KOD KUKURUZA 

SAFENED HERBICIDAL COMPOSITIONS 

INCLUDING PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID 

DERIVATIVES FOR USE IN CORN (MAIZE) 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) SATCHIVI, Norbert, M., 3100 Cherub Court, 

Carmel, IN 46074, US; EELEN, Hilde, J.A., 

Jasmijnstraat 17, B-9000 Gent, BE; WEIMER, Monte, 

R., 9539 Gladstone Drive, Pittsboro, IN 46167, US; 

SCHMITZER, Paul, R., 7960 North Whittier Place, 

Indianapolis, IN 46250, US 

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

11070 Beograd 
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(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 43/54 (2006.01)

 C07D 401/04 (2006.01) 

(11) 63987 B1 

(21) P-2023/0139 (22) 04.05.2018. 

(30) US  10.05.2017.  201762504148 P 

(86) WO 04.05.2018.   PCT/US2018/031004 

(87) WO 15.11.2018.   WO 2018/208582 

(96) 04.05.2018.   18798826.6 

(97) 30.11.2022.   EP3621439 B   2022/48   EN 

(54) 4-AMINO-6-(HETEROCIKLIČNI) 

PIKOLINATI I 6-AMINO-2-(HETEROCIKLIČNI) 

PIRIMIDIN-4-KARBOKSILATI I NJIHOVA 

UPOTREBA KAO HERBICIDA 

4-AMINO-6-(HETEROCYCLIC)PICOLINATES AND 

6-AMINO-2-(HETEROCYCLIC)PYRIMIDINE-4-

CARBOXYLATES AND THEIR USE AS 

HERBICIDES 

(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, IN 46268, US 

(72) KISTER, Jeremy, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, IN 46268, US; SATCHIVI, Norbert, M., 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; EPP, 

Jeffrey, B., 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 

46268, US; ROTH, Joshua, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, IN 46268, US 

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

11070 Beograd 
 

(51)  A23K 10/30 (2016.01)

 A23K 10/12 (2016.01)

 A23K 50/75 (2016.01)

 A23K 50/90 (2016.01) 

(11) 63994 B1 

(21) P-2023/0076 (22) 18.10.2017. 

(86) WO 18.10.2017.   PCT/JP2017/037681 

(87) WO 11.05.2018.   WO 2018/083983 

(96) 18.10.2017.   17867151.7 

(97) 21.12.2022.   EP3536162 B   2022/51   EN 

(54) HRANA I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU ISTE 

FEED AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME 

(73) BOSKEIN NUTRITION LIMITED, 604, Tower A, New 

Trade Plaza 6 On Ping Street Shatin, N.T., Hong Kong, CN 

(72) KIKUSHIMA, Sunao, 7 Setoda Anagawa 

Yoshikawa-cho, Kameoka-shiKyoto 621-0014, JP; SHO, 

Sakiko, 21 Iwakuranakaoosagi-cho Sakyo-ku, Kyoto-shi 

Kyoto 606-0002, JP; KANO, Yasuhiro, 156, Ooharanomura-

cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-1247, JP 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A24F 40/05 (2020.01)

 A24F 40/10 (2020.01)
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(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  B29D 30/24 (2006.01)

 B29D 30/26 (2006.01) 
(11) 63972 B1 

(21) P-2022/0393 (22) 29.10.2020. 

(43) 29.07.2022. 

(30) CN  01.11.2019.  201911061677.5 

CN  01.11.2019.  201911061662.9 

(86) WO 29.10.2020.   PCT/CN2020/124680 

(87) WO 06.05.2021.   WO 2021/083254 

(54) BUBANJ ZA PROIZVODNJU GUMA 

TIRE BUILDING DRUM 

(73) SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., 

LTD., No.111 Hengchangjing Road, Zhoushi Town, 

Kunshan, Jiangsu 215337, CN 

(72) LI, Yanhai, No.111 Hengchangjing Road, 215337 

Zhoushi Town, Kunshan City, Jiangsu , CN; LI, 

Guosong, No.111 Hengchangjing Road, 215337 Zhoushi 

Town, Kunshan City, Jiangsu , CN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B29D 30/44 (2006.01)

 B32B 43/00 (2006.01)

 B65H 41/00 (2006.01) 

(11) 63971 B1 

(21) P-2021/0839 (22) 06.01.2021. 

(43) 30.11.2021. 

(30) NL  07.01.2020.  2024613 

(54) LJUŠTAČ ZA LJUŠTENJE OBLOGE SA 

PRIPREMLJENE KOMPONENTE PNEUMATIKA 

I SPREMIŠNA KASETA KOJA SADRŽI 

POMENUTI LJUŠTAČ 

PEELER FOR PEELING A LINER FROM A STOCK 

TIRE COMPONENT AND STOCK CASSETTE 

COMPRISING SAID PEELER 

(73) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16, 8161 RK Epe, NL 

(72) ZWEERS, Evert, Hendrik, c/o VMI Holland B.V., 

Gelriaweg 16, 8161 RK EPE, NL 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  B32B 15/09 (2006.01)

 B32B 27/08 (2006.01)

 B32B 27/36 (2006.01) 

(11) 63967 B1 

(21) P-2023/0114 (22) 23.04.2019. 

(30) EP  30.04.2018.  18170149 

(86) WO 23.04.2019.   PCT/EP2019/060298 

(87) WO 07.11.2019.   WO 2019/211117 
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(96) 23.04.2019.   19718394.0 

(97) 21.12.2022.   EP3787897 B   2022/51   EN 

(54) KOMPOZICIJA POLIMERNE OBLOGE ZA 

METALNI SUPSTRAT I NJENA UPOTREBA 

POLYMER COATING COMPOSITION FOR METAL 

SUBSTRATE AND USE THEREOF 

(73) TATA STEEL IJMUIDEN B.V., Wenckebachstraat 

1, 1951 JZ Velsen-Noord, NL 

(72) PATTIASINA, Johannes, Willem, c/o Tata Steel 

Nederland Technology B.V. - Group Intellectual 

Property Services - 3G.37 PO Box  10000, 1970 CA 

IJmuiden, NL; PENNING, Jan, Paul, c/o Tata Steel 

Nederland Technology B.V. - Group Intellectual 

Property Services - 3G.37 PO Box  10000, 1970 CA 

IJmuiden, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B61L 5/04 (2006.01)

 B61L 5/10 (2006.01) 
(11) 63976 B1 

(21) P-2023/0046 (22) 04.09.2019. 

(30) CN  03.01.2019.  201910005651 

(86) WO 04.09.2019.   PCT/CN2019/104358 

(87) WO 09.07.2020.   WO 2020/140467 

(96) 04.09.2019.   19768993.8 

(97) 11.01.2023.   EP3696045 B   2023/02   EN 

(54) MEHANIZAM ZA BLOKIRANJE ZA 

POSTAVNU SPRAVU 

LOCKING MECHANISM FOR POINT MACHINE 

(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 

GROUP CO., LTD., Block No. 1, Qichebowuguan 

Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, 

Beijing,100070, CN 

(72) YANG, Shuren, Block No. 1 Qichebowuguan 

Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, Beijing 

100700, CN; LIU, Shangchao, Block No. 1 

Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai 

District, Beijing 100700, CN; XU, Kezheng, Block No. 

1 Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai 

District, Beijing 100700, CN; HUANG, Tianxin, Block 

No. 1 Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science Park, 

Fengtai District, Beijing 100700, CN; SUN, Xiaoyong, 

Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu, Fengtai Science 

Park, Fengtai District, Beijing 100700, CN; ZHANG, 

Yulin, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu, Fengtai 

Science Park, Fengtai District, Beijing 100700, CN; 

XUE, Siyi, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu, Fengtai 

Science Park, Fengtai District, Beijing 100700, CN; 

TIAN, Shuang, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu, 

Fengtai Science Park, Fengtai District,  

Beijing 100700, CN 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

 

(51)  B62K 1/00 (2006.01)

 B62H 1/12 (2006.01)

 B62K 5/10 (2013.01)

 B62K 11/00 (2006.01) 

(11) 63999 B1 

(21) P-2023/0154 (22) 26.08.2019. 

(30) IL  02.09.2018.  26153418 

(86) WO 26.08.2019.   PCT/IL2019/050954 

(87) WO 05.03.2020.   WO 2020/044333 

(96) 26.08.2019.   19855186.3 

(97) 07.12.2022.   EP3847087 B   2022/49   EN 

(54) VOZILO SA JEDNIM TOČKOM 

A MONOWHEEL VEHICLE 

(73) WATT CAR INDUSTRIES LTD., Micha St. 4, 

6311108 Tel Aviv, IL 

(72) CAHAN, Amos, 207 HAGATOT ST., 9973500 

KFAR URIA, IL 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B65D 41/34 (2006.01)

 B65D 55/16 (2006.01) 
(11) 63969 B1 

(21) P-2023/0120 (22) 04.09.2018. 

(86) WO 04.09.2018.   PCT/US2018/049410 

(87) WO 12.03.2020.   WO 2020/050823 

(96) 04.09.2018.   18932678.8 

(97) 30.11.2022.   EP3820782 B   2022/48   EN 

(54) ZATVARAČ ZA POSUDU 

CAP FOR CONTAINER 

(73) THISCAP, INC., 2208 Madagascar Lane, Las 

Vegas, NV 89117, US 

(72) MAGUIRE, Michael, Joseph, c/o ThisCap, inc. 

2208 Madagascar Lane, Las Vegas, NV 89117, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  B65D 41/34 (2006.01)

 B65D 47/08 (2006.01) 
(11) 63998 B1 

(21) P-2023/0149 (22) 22.03.2018. 

(30) ES  30.03.2017.  201700233 U 

(86) WO 22.03.2018.   PCT/ES2018/070220 

(87) WO 04.10.2018.   WO 2018/178448 

(96) 22.03.2018.   18775585.5 

(97) 30.11.2022.   EP3604163 B   2022/48   EN 

(54) KAPICA ZA BOCU ZA PIĆE ILI SLIČNU POSUDU 

CAP FOR A DRINK BOTTLE OR SIMILAR RECIPIENT 

(73) MANUFACTURAS INPLAST, S.A., Avda. de 

Navarra 162-164, 03680 Aspe (Alicante), ES 

(72) GARCIA ALBEROLA, Jose María, Avda. de 

Navarra 162-164, 03680 Aspe (Alicante), ES 

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

11070 Beograd 
 

(51)  B65G 57/00 (2006.01)

 B65G 61/00 (2006.01) 
(11) 63997 B1 

(21) P-2023/0144 (22) 09.08.2017. 

(30) DE  09.08.2016.  102016114730 
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DE  23.08.2016.  102016115656 

(86) WO 09.08.2017.   PCT/EP2017/070230 

(87) WO 15.02.2018.   WO 2018/029268 

(96) 09.08.2017.   17755450.8 

(97) 21.12.2022.   EP3497043 B   2022/51   DE 

(54) UTOVARNI SISTEM ZA PALETIRANJE 

MEŠOVITIH PROIZVODA NA CILJNU PALETU 

LOADING SYSTEM FOR PALLETING MIXED 

PRODUCTS ON A TARGET PALLET 

(73) FELLNER, Herbert, Frankenstraße 7d, 93059 

Regensburg, DE; BRANDMÜLLER, Ludwig, 

Auerbachweg 28, 83026 Rosenheim, DE 

(72) FELLNER, Herbert, Frankenstraße 7d, 93059 

Regensburg, DE; BRANDMÜLLER, Ludwig, 

Auerbachweg 28, 83026 Rosenheim, DE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  C07C 219/06 (2006.01)

 A61K 9/127 (2006.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 C07C 229/16 (2006.01)

 C07C 233/18 (2006.01)

 C07C 255/24 (2006.01)

 C12N 9/02 (2006.01)

 C12N 15/11 (2006.01) 

(11) 63986 B1 

(21) P-2023/0134 (22) 28.10.2016. 

(30) US  28.10.2015.  201562247616 P 

US  27.04.2016.  201662328244 P 

(86) WO 28.10.2016.   PCT/US2016/059575 

(87) WO 04.05.2017.   WO 2017/075531 

(96) 28.10.2016.   16794175.6 

(97) 07.12.2022.   EP3368507 B   2022/49   EN 

(54) NOVI LIPIDI I LIPIDNE FORMULACIJE 

NANOČESTICA ZA ISPORUKU NUKLEINSKIH 

KISELINA 

NOVEL LIPIDS AND LIPID NANOPARTICLE 

FORMULATIONS FOR DELIVERY OF NUCLEIC 

ACIDS 

(73) ACUITAS THERAPEUTICS INC., 6190 Agronomy 

Road, Suite 402 University of British Columbia - KETR, 

Vancouver, British Columbia V6T 1W5, CA 

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

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

Xinyao, 9580 Snowdon Avenue, Richmond, British 

Columbia V7A 2M1, CA 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07C 235/36 (2006.01)

 C07C 271/34 (2006.01)

 C07C 303/34 (2006.01)

 C07D 221/00 (2006.01)

 C07F 9/09 (2006.01) 

(11) 64013 B1 

(21) P-2023/0160 (22) 11.10.2019. 

(30) US  11.10.2018.  201862744293 P 

(86) WO 11.10.2019.   PCT/US2019/055850 

(87) WO 16.04.2020.   WO 2020/077217 

(96) 11.10.2019.   19795413.4 

(97) 07.12.2022.   EP3864003 B   2022/49   EN 

(54) MODULATORI PROLEKOVA 

INTEGRISANOG PUTA STRESA 

PRODRUG MODULATORS OF THE INTEGRATED 

STRESS PATHWAY 

(73) CALICO LIFE SCIENCES LLC, 1170 Veterans 

Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US; 

ABBVIE INC., 1 North Waukegan Road, North 

Chicago, IL 60064, US 

(72) MARTIN, Kathleen, Ann, 3450 Sacramento Street, 

San Francisco, CA 94118, US; SIDRAUSKI, Carmela, 

20434 Walnut Avenue, Saratoga, CA 95070, US; 

DART, Michael, J., 844 Yale Lane, Highland Park, IL 

60035, US; FROST, Jennifer, M., 635 Yorktown Lane, 

Gurnee, IL 60031, US; TONG, Yunsong, 1408 Braxton 

Road, Libertyville, IL 60048, US; XU, Xiangdong, 4 

River Oaks Circle West, Buffalo Grove, IL 60089, US; 

SHI, Lei, 1908 Trevino Terrace, Vernon Hills, IL 60061, 

US; MURAUSKI, Kathleen, 1807 W. Argyle Street, 

Apt. 404, Chicago, IL 60640, US; PLIUSHCHEV, 

Marina, 337 Albert Drive, Vernon Hills, IL 60061, US; 

BROWN, Brian, S., 812 Washington Street, Evanston, 

IL 60202, US; VOIGHT, Eric, 10615 48th Avenue, 

Pleasant Prairie, WI 53158, US; RANDOLPH, John, T., 

304 Broadway Avenue, Libertyville, IL 60048, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C07C 311/00 (2006.01)

 C07C 317/14 (2006.01)

 C07C 317/26 (2006.01)

 C07D 209/04 (2006.01)

 C07D 239/26 (2006.01) 

(11) 64027 B1 

(21) P-2023/0188 (22) 21.02.2017. 

(30) US  22.03.2016.  201662311573 P 

(86) WO 21.02.2017.   PCT/EP2017/053937 

(87) WO 28.09.2017.   WO 2017/162390 

(96) 21.02.2017.   17707787.2 

(97) 28.12.2022.   EP3390355 B   2022/52   EN 

(54) BENZENESULFONIL-ASIMETRIČNE UREE 

I NJIHOVE MEDICINSKE UPOTREBE 

BENZENESULFONYL-ASYMMETRIC UREAS AND 

MEDICAL USES THEREOF 

(73) HELSINN HEALTHCARE S.A., Via Pian Scairolo, 

9, 6912 Lugano / Pazzallo, CH 

(72) GIULIANO, Claudio, Via Prudenziana No. 28/A, 

22100 Como, IT; DAINA, Antoine, Quartier Sorge 

Batiment Genopode, 1015 Lausanne, CH; PIETRA, 

Claudio, Via G. Scalabrini 56, 22100 Como, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  C07D 401/04 (2006.01)

 A61K 31/465 (2006.01)

 A61P 25/34 (2006.01) 

(11) 64017 B1 

(21) P-2023/0075 (22) 18.12.2018. 

(30) EP  22.12.2017.  17210181 

(86) WO 18.12.2018.   PCT/EP2018/085444 

(87) WO 27.06.2019.   WO 2019/121649 

(96) 18.12.2018.   18816112.9 

(97) 14.12.2022.   EP3710437 B   2022/50   EN 

(54) ENANTIOMERNO RAZDVAJANJE 

RACEMIČNOG NIKOTINA DODATKOM O,O’-

DISUPSTITUISANE VINSKE KISELINE 

ENANTIOMERA NISKE OPTIČKE ČISTOĆE 

ENANTIOMERIC SEPARATION OF RACEMIC 

NICOTINE BY ADDITION OF AN O,O'-

DISUBSTITUTED TARTARIC ACID ENANTIOMER 

OF LOW OPTICAL PURITY 

(73) SIEGFRIED AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 

Zofingen, CH; CONTRAF-NICOTEX-TOBACCO 

GMBH, Herbststraße 8, 74072 Heilbronn, DE 

(72) WEBER, Beat, Wiesenstrasse 4, 4800 Zofingen, 

CH; PAN, Ben, Hongyang Building 4 Room 1403, East 

Youth Road, Nantong Chongchuan Area, Jiangsu 

Province, 226001, CN 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  C07D 401/06 (2006.01)

 A61K 31/4155 (2006.01)

 A61K 31/496 (2006.01)

 C07D 403/06 (2006.01)

 C07D 403/14 (2006.01) 

(11) 64006 B1 

(21) P-2023/0152 (22) 22.05.2018. 

(30) US  23.05.2017.  201762510213 P 

(86) WO 22.05.2018.   PCT/US2018/033959 

(87) WO 29.11.2018.   WO 2018/217805 

(96) 22.05.2018.   18806431.5 

(97) 25.01.2023.   EP3630744 B   2023/04   EN 

(54) PIRAZOL MAGL INHIBITORI 

PYRAZOLE MAGL INHIBITORS 

(73) H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(72) GRICE, Cheryl A., 10835 Road to the Cure Suite 

250, San Diego California 92121, US; WIENER, John J. 

M., 10835 Road to the Cure Suite 250, San Diego 

California 92121, US; WEBER, Olivia D., 10835 Road 

to the Cure Suite 250, San Diego California 92121, US; 

DUNCAN, Katharine K., 10835 Road to the Cure Suite 

250, San Diego California 92121, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 
 

 

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/4439 (2006.01)

 A61K 31/444 (2006.01)

 A61P 9/00 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01) 

(11) 63990 B1 

(21) P-2023/0148 (22) 05.06.2019. 

(30) WO  07.06.2018.  PCT/EP2018/065016 

(86) WO 05.06.2019.   PCT/EP2019/064690 

(87) WO 12.12.2019.   WO 2019/234115 

(96) 05.06.2019.   19731163.2 

(97) 21.12.2022.   EP3802517 B   2022/51   EN 

(54) ALKOKSI-SUPSTITUISANI DERIVATI 

PIRIDINILA KAO ANTAGONISTI LPA1 

RECEPTORA I NJIHOVA UPOTREBA U 

LEČENJU FIBROZE 

ALKOXY-SUBSTITUTED PYRIDINYL 

DERIVATIVES AS LPA1 RECEPTOR 

ANTAGONISTS AND THEIR USE IN THE 

TREATMENT OF FIBROSIS 

(73) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD, 

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH 

(72) BOLLI, Martin, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd  

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH; 

BROTSCHI, Christine, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd  

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH; 

LESCOP, Cyrille, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd  

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH; 

WILLIAMS, Jodi T., c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd  

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 403/04 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 17/14 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01)

 C07D 403/14 (2006.01) 

(11) 63981 B1 

(21) P-2023/0130 (22) 16.01.2018. 

(30) US  17.01.2017.  201762447057 P 

(86) WO 16.01.2018.   PCT/EP2018/051038 

(87) WO 26.07.2018.   WO 2018/134213 

(96) 16.01.2018.   18701296.8 

(97) 30.11.2022.   EP3571192 B   2022/48   EN 

(54) SELEKTIVNI INHIBITORI JAK1 

JAK1 SELECTIVE INHIBITORS 

(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE 

(72) NILSSON, Karl, Magnus, AstraZeneca, 431 83 

Mölndal, SE; ÅSTRAND, Annika, Birgitta, Margareta, 

AstraZeneca, 431 83 Mölndal, SE; BERGGREN, Anna, 

Ingrid, Kristina, AstraZeneca, 431 83 Mölndal, SE; 

JOHANSSON, Johan, R., AstraZeneca, 431 83 Mölndal, 

SE; LEPISTÖ, Matti, Juhani, AstraZeneca, 431 83 
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Mölndal, SE; KAWATKAR, Sameer, Pralhad, 

Astrazeneca Pharmaceuticals LP1800 Concord Pike, 

Wilmington, DE 19803, US; SU, Qibin, Astrazeneca 

Pharmaceuticals LP1800 Concord Pike, Wilmington, DE 

19803, US; KETTLE, Jason, Grant, 1 Francis Crick 

Avenue Cambridge Biomedical Campus, Cambridge 

CB2 0AA, GB 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 405/10 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 25/24 (2006.01) 

(11) 63988 B1 

(21) P-2023/0140 (22) 16.10.2019. 

(30) EP  17.10.2018.  18200943 

(86) WO 16.10.2019.   PCT/EP2019/078027 

(87) WO 23.04.2020.   WO 2020/079039 

(96) 16.10.2019.   19786343.4 

(97) 18.01.2023.   EP3867244 B   2023/03   EN 

(54) DERIVATI 4-PIRAZIN-2-ILMETIL-

MORFOLINA I NJIHOVA PRIMENA KAO 

MEDIKAMENT 

4-PYRAZIN-2-YLMETHYL-MORPHOLINE 

DERIVATIVES AND THE USE THEREOF AS 

MEDICAMENT 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(72) GIOVANNINI, Riccardo, Boehringer Ingelheim 

International GmbH Corporate Patents Binger Strasse 

173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; CECI, Angelo, 

Boehringer Ingelheim International GmbH Corporate 

Patents Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE; DORNER-CIOSSEK, Cornelia, Boehringer 

Ingelheim International GmbH Corporate Patents Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; PFAU, 

Roland, Boehringer Ingelheim International GmbH 

Corporate Patents Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim 

am Rhein, DE; WIEDENMAYER, Dieter, Boehringer 

Ingelheim International GmbH Corporate Patents Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  C07D 417/12 (2006.01)

 A61K 31/426 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 C07D 277/54 (2006.01) 

(11) 64000 B1 

(21) P-2023/0156 (22) 04.10.2018. 

(30) EP  05.10.2017.  17195047 

(86) WO 04.10.2018.   PCT/EP2018/077022 

(87) WO 11.04.2019.   WO 2019/068817 

(96) 04.10.2018.   18779696.6 

(97) 14.12.2022.   EP3692039 B   2022/50   EN 

(54) ENANTIOMERI SUPSTITUISANIH TIAZOLA 

KAO ANTIVIRUSNA JEDINJENJA 

 

ENANTIOMERS OF SUBSTITUTED THIAZOLES AS 

ANTIVIRAL COMPOUNDS 

(73) INNOVATIVE MOLECULES GMBH, Dachauer 

Str. 65, 80335 München, DE 

(72) KLEYMANN, Gerald, Leopoldshöherstrasse 7, 

32107 Bad Salzuflen, DE; GEGE, Christian, 

Mochentalerweg 26, 89584 Ehingen, DE 

(74) МАРКОВИЋ, Ђорђе, Жикице Јовановића 

Шпанца 48а, 11030 Београд 
 

(51)  C07D 487/04 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63963 B1 

(21) P-2022/1159 (22) 26.02.2016. 

(30) US  27.02.2015.  201562121697 P 

(96) 26.02.2016.   20201979.0 
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Grosskarolinenfeld, DE; OLTMANNS, Jens, , 84478 

Waldkraiburg, DE; FOCKEN, Ulrich, , 84478 

Waldkraiburg, DE; LEBACHER, Walter, , 84544 

Aschau am Inn, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  D06N 3/00 (2006.01)

 D06N 3/14 (2006.01) 
(11) 64030 B1 

(21) P-2023/0183 (22) 10.04.2019. 

(30) IT  11.04.2018.  201800004398 

(86) WO 10.04.2019.   PCT/IB2019/052939 

(87) WO 17.10.2019.   WO 2019/198002 

(96) 10.04.2019.   19722210.2 

(97) 01.03.2023.   EP3775363 B   2023/09   EN 

(54) POSTUPAK PROIZVODNJE VEŠTAČKE KOŽE 

A METHOD OF MANUFACTURING ARTIFICIAL 

LEATHER 

(73) MARIO LEVI S.P.A., Corso Massimo D'Azeglio 8, 

10125 Torino, IT 

(72) BRAMARDI, Marco, Strada Scaravaglio 14/7, 

10098 Rivoli (Torino), IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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(21) P-2023/0072 (22) 22.07.2019. 

(30) AT  24.07.2018.  506452018 

(86) WO 22.07.2019.   PCT/EP2019/069695 

(87) WO 30.01.2020.   WO 2020/020833 

(96) 22.07.2019.   19745083.6 

(97) 30.11.2022.   EP3827128 B   2022/48   DE 

(54) VERTIKALNI ELEMENT ZA SISTEM 

PRINUDNOG ZAUSTAVLJANJA VOZILA 

VEHICLE RESTRAINT SYSTEM WITH VERTICAL 

MEMBER 

(73) DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH, 

Kirchdorfer Platz 1, 2752 Wöllersdorf-Steinabrückl, AT 

(72) EDL, Thomas, Hyrtlgasse 4a, 7052 Müllendorf, 

AT; LEHMANN, Steffen, Beethovengasse 9, 2544 

Leobersdorf, AT 

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

11070 Beograd 
 

(51)  F03B 3/12 (2006.01)

 F03B 3/04 (2006.01)

 F03B 13/08 (2006.01)

 F03B 13/10 (2006.01) 

(11) 63961 B1 

(21) P-2022/1067 (22) 13.03.2020. 
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(30) US  13.03.2019.  201962818031 P 

(86) WO 13.03.2020.   PCT/US2020/022817 

(87) WO 17.09.2020.   WO 2020/186244 

(96) 13.03.2020.   20733520.9 

(97) 24.08.2022.   EP3735529 B   2022/34   EN 

(54) HIDRAULIČNA TURBINA 

HYDRAULIC TURBINE 

(73) NATEL ENERGY, INC., 2401 Monarch Street, 

Alameda, CA 95401, US 

(72) SCHNEIDER, Abraham, D., c/o NATEL 

ENERGY, INC.2401 Monarch Street, Alameda, CA 

94501, US; WATSON, Sterling, Marina, 1267 Green 

Street, San Francisco, CA 94109, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F16B 7/00 (2006.01) (11) 63985 B1 

(21) P-2023/0138 (22) 15.01.2020. 

(30) DE  30.01.2019.  102019102346 

(86) WO 15.01.2020.   PCT/EP2020/050847 

(87) WO 06.08.2020.   WO 2020/156808 

(96) 15.01.2020.   20701543.9 

(97) 23.11.2022.   EP3918212 B   2022/47   DE 

(54) POVEZIVAČ, RASPORED POVEZIVANJA I 

POSTUPAK ZA POVEZIVANJE DVEJU 

NAVOJNIH ŠIPKI POD PODESIVIM UGLOM 

CONNECTOR, CONNECTING ARRANGEMENT 

AND METHOD FOR CONNECTING TWO 

THREADED RODS IN AN ADJUSTABLE ANGLE 

(73) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG, Klaus-

Fischer-Strasse 1, 72178 Waldachtal, DE 

(72) MAZZUCATO, Federico, Via Silvio Pellico, 32, 

35020 Lengaro (PD), IT; MARTINI, Michele, Via 

Palladio, 11, 30038 Spinea (VE), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  F16D 59/02 (2006.01)

 F16D 55/22 (2006.01)

 F16D 65/14 (2006.01) 

(11) 63973 B1 

(21) P-2023/0030 (22) 03.06.2016. 

(86) WO 03.06.2016.   PCT/CA2016/050638 

(87) WO 07.12.2017.   WO 2017/205956 

(96) 03.06.2016.   16903376.8 

(97) 19.10.2022.   EP3464926 B   2022/42   EN 

(54) SAMOPOJAČAVAJUĆA BEZBEDNOSNA KOČNICA 

SELF-AMPLIFYING SAFETY BRAKE 

(73) DRILLFORM TECHNICAL SERVICES LTD., 

7920 - 56 Street SE, Calgary, AB T2C 4S9, CA 

(72) SCEKIC, Vladimir, 411 7th Avenue, New 

Westminster, British Columbia V3L 1W6, CA; 

GNASIENCO, Radu, 654 Girard Avenue, Coquitlam, 

British Columbia V3K 1S8, CA; TURNBULL, Russell, 

57-7128 Stride Avenue, Burnaby, British Columbia V3N 

1T5, CA; BATALHA, Kevin, 908-1331 West Georgia 

Street, Vancouver, British Columbia V6E 4P1, CA 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  F42C 19/08 (2006.01)

 C06B 45/12 (2006.01)

 C06C 7/02 (2006.01) 

(11) 63992 B1 

(21) P-2023/0015 (22) 28.11.2019. 

(30) FR  29.11.2018.  1871989 

(86) WO 28.11.2019.   PCT/FR2019/052830 

(87) WO 04.06.2020.   WO 2020/109732 

(96) 28.11.2019.   19836504.1 

(97) 12.10.2022.   EP3887752 B   2022/41   FR 

(54) PUNJENJE ZA PALJENJE MUNICIJE, 

NAČIN DOBIJANJA ISTOG, CEV ZA PALJENJE I 

SISTEM ZA PALJENJE KOJI KORISTI TAKVO 

PUNJENJE 

IGNITION CHARGE FOR AMMUNITION, METHOD 

FOR OBTAINING THE SAME, IGNITER TUBE AND 

IGNITION SYSTEM USING SUCH A CHARGE 

(73) EURENCO, 26 Allée des Saules, 84700 Sorgues, FR 

(72) CUVELIER, Sébastien, 273 rue des Vignes, 24520 

Cours-De-Pile, FR 

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

(51)  G01N 33/50 (2006.01)

 G01N 33/53 (2006.01)

 G01N 33/564 (2006.01) 

(11) 64008 B1 

(21) P-2023/0165 (22) 10.10.2017. 

(30) EP  10.10.2016.  16193119 

(86) WO 10.10.2017.   PCT/EP2017/075774 

(87) WO 19.04.2018.   WO 2018/069296 

(96) 10.10.2017.   17791958.6 

(97) 07.12.2022.   EP3523653 B   2022/49   EN 

(54) REP PROTEIN KAO ANTIGEN PROTEINA 

ZA UPOTREBU U DIJAGNOSTIČKIM 

TESTOVIMA 

REP PROTEIN AS PROTEIN ANTIGEN FOR USE IN 

DIAGNOSTIC ASSAYS 

(73) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM 

HEIDELBERG STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN 

RECHTS (DKFZ), Im Neuenheimer Feld 280, 69120 

Heidelberg, DE 

(72) ZUR HAUSEN, Harald, Eichenstrasse 1, 69483 

Waldmichelbach, DE; DE VILLIERS, Ethel-Michele, 

Eichenstrasse 1, 69483 Waldmichelbach, DE; BUND, 

Timo, Buchenweg 3, 69221 Dossenheim, DE; 

EILEBRECHT, Sebastian, Im Westenfeld 14, 59889 

Eslohe, DE 

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

11070 Beograd 
 

(51)  G01N 33/569 (2006.01)

 A61P 1/04 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01) 

(11) 63989 B1 

(21) P-2023/0142 (22) 31.05.2012. 

(30) US  31.05.2011.  201161491810 P 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

31 

US  15.07.2011.  201161508584 P 

US  21.10.2011.  201161550257 P 

US  20.04.2012.  201261636588 P 

(96) 31.05.2012.   19169482.7 

(97) 30.11.2022.   EP3575792 B   2022/48   EN 

(54) POSTUPAK EVALUACIJE RIZIKA ZA PML 

METHOD OF ASSESSING RISK OF PML 

(73) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, Cambridge, 

MA 02142, US 

(72) SUBRAMANYAM, Meena, 3 Corey Avenue, 

Stoneham, MA  02180, US; PLAVINA, Tatiana, 22 

Cold Spring Road, North Reading, MA  01864, US; 

BLOOMGREN, Gary, Lewis, 48 Garfield Road, 

Concord, MA 01742, US; BOZIC, Carmen, 101 Manet 

Road, Chestnut Hill , MA  02467, US; LEE, Sophia, 162 

Bishop's Forest Drive, Waltham, MA 02452, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  G03G 15/08 (2006.01)

 G03G 15/00 (2006.01)

 G03G 21/16 (2006.01) 

(11) 64024 B1 

(21) P-2023/0178 (22) 06.06.2012. 

(30) JP  06.06.2011.  2011126137 

(86) WO 06.06.2012.   PCT/JP2012/065062 

(87) WO 13.12.2012.   WO 2012/169657 

(96) 06.06.2012.   12797466.5 

(97) 28.12.2022.   EP2720088 B   2022/52   EN 

(54) KONTEJNER ZA DOPUNU RAZVIJAČA I 

SISTEM ZA DOPUNU RAZVIJAČA 

DEVELOPER REPLENISHMENT CONTAINER AND 

DEVELOPER REPLENISHMENT SYSTEM 

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JP 

(72) JIMBA, Manabu, c/o CANON KABUSHIKI 

KAISHA 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 

146-8501, JP; OKINO, Ayatomo, c/o CANON 

KABUSHIKI KAISHA 30-2 Shimomaruko 3-chome 

Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JP; MURAKAMI, Katsuya, 

c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2 Shimomaruko 

3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JP; NAGASHIMA, 

Toshiaki, c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2 

Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JP; 

TAZAWA, Fumio, c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 
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DISPLEJA 

COMPUTER PROGRAM FOR AND COMPUTER 

READABLE MEDIUM HAVING STORED A 
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DATA EXCHANGE ACROSS DIFFERENT DISPLAY 

CAPABILITIES 
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(72) MILLER, Jon Scott, c/o Dolby Laboratories Inc. 
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(74) PAVLOVIĆ, Milivoje, Majke Jevrosime 53,  

11000 Beograd 
 

 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

33 

OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 31/4709 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01) 

(11) 59599 B2 

(21) P-2019/1417 (22) 02.11.2010. 

(30) US  09.11.2009.  259403 P 

(86) WO 02.11.2010.   PCT/IB2010/054964 

(87) WO 12.05.2011.   WO 2011/055303 

(96) 02.11.2010.   10779339.0 

(97) 04.09.2019.   EP2498756 B   2019/36   EN 

(54) FORMULACIJE TABLETA NERATINIB 
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MALEATE 

(73) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York, 

NY 10017, US 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registered Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.02.2023. - 15.03.2023. године: 

 

Патент број 50645 чији је носилац RAJAČIĆ, 

Zdravko, Dalmatinska 46, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 01.03.2023. године. 

 

Патент број 50747 чији је носилац EURONET 

WORLDWIDE, INC., 4601 College Boulevard, Suite 

300, Leawood, KS 66211, US, престао је да важи дана 

15.03.2023. године. 

 

Патент број 51077 чији је носилац HEMOFARM 

KONCERN A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, 

престао је да важи дана 07.03.2023. године. 

 

Патент број 51694 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 12, place de la Défense , 

92415 Courbevoie Cedex , FR, престао је да важи дана 

18.02.2023. године. 

 

Патент број 51754 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 21.02.2023. године. 

 

Патент број 52088 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 04.03.2023. године. 

 

Патент број 52387 чији је носилац CHIESI 

FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A , I-43100 

Parma , IT, престао је да важи дана 27.02.2023. 

године. 

 

Патент број 52488 чији је носилац BIOGEN 

IDEC MA INC., 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 

02142, US; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA, 1111 Franklin Street,12th floor, 

Oakland,CA 94607-5200, US, престао је да важи дана 

14.03.2023. године. 

 

Патент број 52548 чији је носилац AstraZeneca 

AB,, , SE 151 85 Södertälje, SE, престао је да важи 

дана 20.02.2023. године. 

 

Патент број 57551 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO.KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 11.03.2023. године. 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду16. 08. 2022. - 15.09.2022. године: 

 

Патент број 50855 чији је носилац PFIZER 

LIMITED, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT 13 9 NJ, 

GB, престао је да важи дана 02.09.2022. године. 

 

Патент број 51305 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 12, Place de la Défense, 

92415 Courbevoie Cedex, FR, престао је да важи дана 

12.09.2022. године. 

 

Патент број 51311 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA N.V. , Turnhoutseweg 30, 2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 15.09.2022. 

године. 

 

Патент број 52259 чији је носилац SEDA 

S.P.A., Corso Salvatore d'Amato 84, 80022 Arzano-

Napoli, IT, престао је да важи дана 02.09.2022. 

године. 

 

Патент број 53079 чији је носилац ARRAY 

BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO 

80301, US, престао је да важи дана 19.08.2022. 

године. 

 

Патент број 54580 чији је носилац BAYER 

HEALTHCARE LLC, 100 Bayer Boulevard, Whippany, 

NJ 07981-0915, US, престао је да важи дана 

30.08.2022. године. 

 

Патент број 55281 чији је носилац R-PHARM 

INTERNATIONAL LLC, 19, bld.1, Berzarina street, 

first floor, premise V, room 9, 123154 Moscow, RU, 

престао је да важи дана 05.09.2022. године. 

 

Патент број 55884 чији је носилац 

ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао 

је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Патент број 55930 чији је носилац NOVARTIS 

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

важи дана 23.08.2022. године. 

 

Патент број 56074 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50, 

65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана 

15.09.2022. године. 
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Патент број 56144 чији је носилац CHEN, Jui-

Wen, No.288-48, Zhongzheng Rd. Shulin Dist., New 

Taipei City, TW; CHEN, Ting-Hao, No.288-48, 

Zhongzheng Rd. Shulin Dist., New Taipei City, TW, 

престао је да важи дана 09.09.2022. године. 

 

Патент број 56345 чији је носилац Kyowa Kirin 

Co., Ltd., 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-

0004, JP, престао је да важи дана 03.09.2022. године. 

 

Патент број 56401 чији је носилац Kyowa Kirin 

Co., Ltd., 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-

0004, JP, престао је да важи дана 03.09.2022. године. 

 

Патент број 56809 чији је носилац BIOTIE 

THERAPIES CORP., Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, 

FI; THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, , 

Edgbaston, Birmingham B15 2TT, GB, престао је да 

важи дана 08.09.2022. године. 

 

Патент број 57807 чији је носилац 

NEURIMMUNE HOLDING AG, Wagistrasse 13, 8952 

Schlieren, CH, престао је да важи дана 13.09.2022. 

године. 

 

Патент број 58267 чији је носилац SELA, 

Nisim, 30 Ben Yehuda Street, 46804 Herziliya, IL, 

престао је да важи дана 22.08.2022. године. 

 

Патент број 58298 чији је носилац KALT 

MASCHINENBAU AG, Letziwiesstrasse 8, 9604 

Lütisburg, CH, престао је да важи дана 12.09.2022. 

године. 

 

Патент број 58385 чији је носилац MERIAL, 

INC., 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500, Duluth, GA 

30096, US, престао је да важи дана 19.08.2022. 

године. 

 

Патент број 58813 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да 

важи дана 10.09.2022. године. 

 

Патент број 58848 чији је носилац EVONIK 

RÖHM GMBH, Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE, 

престао је да важи дана 24.08.2022. године. 

 

Патент број 59094 чији је носилац AREX 

PROIZVODNJA ORODIJ, NAPRAV IN STORITVE 

D.O.O. SENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 7, 8310 

Sentjernej, SI, престао је да важи дана 02.09.2022. 

године. 

 

 

Патент број 59138 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 02.09.2022. године. 

 

Патент број 59158 чији је носилац KURA 

ONCOLOGY, INC., 3033 Science Park Road, Suite 220, 

San Diego, CA 92121, US, престао је да важи дана 

17.08.2022. године. 

 

Патент број 59169 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Патент број 59339 чији је носилац CYTO365 

AB, Stuvaregatan 3, 252 67 Helsingborg, SE, престао је 

да важи дана 11.09.2022. године. 

 

Патент број 60053 чији је носилац 

BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LTD., Building C25, No. 218 Xinghu Street, BioBay, 

Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123, CN, 

престао је да важи дана 14.09.2022. године. 

 

Патент број 60216 чији је носилац KALT 

MASCHINENBAU AG, Letziwiesstrasse 8, 9604 Lütisburg, 

CH, престао је да важи дана 12.09.2022. године. 

 

Патент број 60272 чији је носилац 

PODRAVKA D.D., A. Starcevica 32, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Патент број 60342 чији је носилац ARRIEN 

PHARMACEUTICALS LLC, 9980 South 300 West, 

Suite 200, Salt Lake City, UT 84070, US, престао је да 

важи дана 29.08.2022. године. 

 

Патент број 60357 чији је носилац 

INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE S.R.L., Via 

Benvenuto Cellini 37, 20851 Lissone (MB), IT, престао 

је да важи дана 05.09.2022. године. 

 

Патент број 60450 чији је носилац RHIZEN 

PHARMACEUTICALS S.A., Fritz Courvoisier 40, 2300 

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

04.09.2022. године. 

 

Патент број 60479 чији је носилац ELLORA 

THERAPEUTICS, INC., 662 Encinitas Blvd, Suite 250, 

Encinitas, CA 92004, US, престао је да важи дана 

05.09.2022. године. 

 

Патент број 61115 чији је носилац DOOSAN 

LENTJES GMBH, Daniel-Goldbach-Straße 19, 40880 

Ratingen, DE, престао је да важи дана 29.08.2022. 

године. 
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Патент број 61116 чији је носилац DOOSAN 

LENTJES GMBH, Daniel-Goldbach-Straße 19, 40880 

Ratingen, DE, престао је да важи дана 30.08.2022. 

године. 

 

Патент број 61522 чији је носилац 

MACROGENICS, INC., 9704 Medical Center Drive, 

Rockville, MD 20850, US, престао је да важи дана 

21.08.2022. године. 

 

Патент број 61719 чији је носилац PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US, 

престао је да важи дана 17.08.2022. године. 

 

Патент број 62034 чији је носилац JANSSEN 

ONCOLOGY, INC., 10990 Wilshire Blvd. Suite 1200, 

Los Angeles, CA 90024, US, престао је да важи дана 

24.08.2022. године. 

 

Патент број 62207 чији је носилац RT-RK 

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

престао је да важи дана 12.09.2022. године. 

 

Патент број 62217 чији је носилац 

BANGRATZ, Pablo, Rosenstraße 9, 74861 Neudenau, 

DE, престао је да важи дана 29.08.2022. године. 

Патент број 62452 чији је носилац NATURIOL 

BANGOR LIMITED, Cefn Y Coed, Belmont Road, 

Bangor, Gwynedd LL57 2EZ, GB, престао је да важи 

дана 08.09.2022. године. 

 

Патент број 62679 чији је носилац ALMEVA 

AG, Industriestrasse 6, 9220 Bischofszell, CH; 

ALMEVA EAST EUROPE S.R.O., Druzstevní 501, 664 

43 Zelesice, CZ, престао је да важи дана 05.09.2022. 

године. 

 

Патент број 62772 чији је носилац 

BETONWERK SCHWARZ GMBH, Innstrasse 81-85, 

84513 Töging am Inn, DE, престао је да важи дана 

08.09.2022. године. 

 

Патент број 63151 чији је носилац BURCON 

NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388 Waller Avenue, 

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

дана 19.08.2022. године. 

 

Патент број 63423 чији је носилац 

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY 

LABORATORY, Meyerhofstrasse 1, 69117 Heidelberg, 

DE, престао је да важи дана 18.08.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.02.2023. - 15.03.2023. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54989 промењена је у AIC246 AG & CO. KG, 

Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54990 промењена је у AIC246 AG & CO. KG, 

Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58882 промењена је у AIC246 AG & CO. KG, 

Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59157 промењена је у AIC246 AG & CO. KG, 

Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59589 промењена је у ZYMEWORKS BC INC., 114 

East 4th Avenue, Suite 800, Vancouver, British 

Columbia V5T 1G4, CA; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

62689 промењена је у ZYMEWORKS BC INC., 114 

East 4th Avenue, Suite 800, Vancouver, British 

Columbia V5T 1G4, CA; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

62860 промењена је у ZYMEWORKS BC INC., 114 

East 4th Avenue, Suite 800, Vancouver, British 

Columbia V5T 1G4, CA; 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 56595 извршен је пренос на 

NEURALIS SA, Rue Saint-Georges 5, BE-4000 Liège, BE; 

 

За патент бр. 57296 извршен је пренос на 

CONVALIFE (SHANGHAI) CO. LIMITED, Building 

26, 1000 Zhangheng Road, Pudong New District, 

Shanghai 201203, CN; 

 

За патент бр. 60387 извршен је пренос на 

MEDIMMUNE LIMITED, Milstein Building, Granta 

Park, Cambridge, CB21 6GH, GB; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.02.2023. - 15.03.2023. године 

  

Eвропски патент EP2601210 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 54905, носиоца GLYCOTOPE GMBH, 

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

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2487162 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55280, носиоца GILEAD SCIENCES, 

INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, 

US, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2419108 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55331, носиоца Laboratoire HRA Pharma, 

15, rue Béranger, 75003 Paris, FR; The United States of 

America, as represented by The Secretary, Department 

of Health and Human Services, Office of Technology 

Transfer, National Institutes of Health, 6011 Executive 

Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20892-

7660, US, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2611458 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55378, носиоца SANOFI-AVENTIS 

DEUTSCHLAND GMBH, Brüningstraße 50, 65929 

Frankfurt am Main, DE, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP2345841 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55749, носиоца MITSUBISHI HITACHI 

POWER SYSTEMS EUROPE GMBH., Schifferstrasse 

80, 47059 Duisburg, DE, нису имали дејства од 

почетка.  

 

Eвропски патент EP2872458 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 57148, носиоца S.A. LHOIST 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, Rue Charles 

Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, BE, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP3342601 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 58978, носиоца POLSKA WYTWORNIA 

PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S.A., Ul. Sanguszki 

1, 00-222 Warszawa, PL, нису имали дејства од 

почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

 

ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie 
 

(21) SDZ-2021/0004 

(22) 5.5.2021. 

(71) FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD, 10 Marina 

Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial Centre, 

018983 Singapore, SG; FMC CORPORATION, 2929 

Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, US 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd, RS 

(68) 53629 

(54) CIJANO ANTRANILAMIDNI INSEKTICIDI 

(92) 321-01-1083/2020-11  17/03/2021  RS 

(95) CIJANTRANILIPROL 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  B23K 20/12 (2006.01) (11) 1785 U1 

(21) P-2023/0001 (22) 16.01.2023. 

(54) МODULARNI ALAT ZA ZAVARIVANJE 

TRENJEM MEŠANJEM SA PODESIVOM 

DUŽINOM TRNA 

МODULAR TOOL FOR FRICTION STIR WELDING 

WITH ADJUSTABLE PIN LENGTH 

(73) VELJIĆ, Darko, Branka Ćopića 13, 11160 Beograd, RS 

(72) VELJIĆ, Darko, Branka Ćopića 13, 11160 Beograd, 

RS; RAKIN, Marko, Marine Veličković 12, 11030 

Beograd, RS; MEĐO, Bojan, Pukovnika Petra Mišića 

10, 11030 Beograd, RS 
 

(51)  B60S 3/06 (2006.01) (11) 1784 U1 

(21) P-2022/0075 (22) 15.12.2022. 

(54) UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE NEČISTOĆA SA 

PNEUMATIKA POGONSKIH TOČKOVA 

TRAKTORA 

DEVICE FOR CLEANING DIRT FROM THE TIRES 

OF A TRACTOR 

(73) TRIFUNOVIĆ, Aleksandar, Knez Mihailova 12, 

34210 selo Popović, RS; LAZAREVIĆ, Dragan, Sretena 

Mladenovića Mike 50b, 11090 Beograd, RS; PEŠIĆ, 

Dalibor, Kaplara Momčila Gavrića 4, 11000 Beograd, 

RS; ČIČEVIĆ, Svetlana, Velikomoravska 11, 11000 

Beograd, RS 

(72) TRIFUNOVIĆ, Aleksandar, Knez Mihailova 12, 

34210 selo Popović, RS; LAZAREVIĆ, Dragan, Sretena 

Mladenovića Mike 50b, 11090 Beograd, RS; PEŠIĆ, 

Dalibor, Kaplara Momčila Gavrića 4, 11000 Beograd, 

RS; ČIČEVIĆ, Svetlana, Velikomoravska 11, 11000 

Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16. 08. 2022. - 15.09.2022. године 

 

Мали патент број 1496 чији је носилац HINIĆ, 

Branko, Kolašinska 16, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 31.08.2022. године. 

 

Мали патент број 1531 чији је носилац 

TARKETT GDL SA, Z.I. Eselborn, 2, Op der Sang, LU 

L-9779 Lentzweiler, LU, престао је да важи дана 

03.09.2022. године. 

 

Мали патент број 1532 чији је носилац 

TARKETT GDL SA, Z.I. Eselborn, 2, Op der Sang, LU 

L-9779 Lentzweiler, LU, престао је да важи дана 

03.09.2022. године. 

 

Мали патент број 1536 чији је носилац 

SIMONOVIĆ, Dragoljub, Terazije 28, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 09.09.2022. године. 

 

Мали патент број 1667 чији је носилац 

TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38220 

Kosovska Mitrovica, RS, престао је да важи дана 

04.09.2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 

42 ЗИС / RS / IPO 

 

 

 

 

 

 

ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2022-54 (220) 13.01.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Supreme Committee for Delivery & Lagacy , Al 

Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha, QA 

(740) Деспотовић Дариа, Андре Николића 3, 11000, 

Београд 

(540) 

HAYYA 

(511) 9  компјутерске софтверске апликације, које се 

могу преузимати; компјутерски оперативни 

програми, снимљени; компјутерски програми, који 

се могу преузимати; компјутерски програми, 

снимљени; компјутерски софтвер, снимљен; 

компјутерске софтверске платформе, снимљене или 

подобне за преузимање; интегрисана кола [паметне 

картице] паметне картице [картице са интегрисаним 

колом]; компјутерски софтвер за преузимање у вези 

са спортским и културним активностима и 

догађајима, спортским турнирима, такмичењима и 

утакмицама; компјутерске софтверске апликације 

које се могу преузимати у вези с путовањима, 

транспортом и туризмом; компјутерске софтверске 

апликације које се могу преузимати у вези с 

финансијским информацијама о кредитним и 

дебитним картицама и финансијским плаћањима; 

компјутерске софтверске апликације које се могу 

преузимати и које садрже личне идентификационе 

информације; компјутерске софтверске апликације 

које се могу преузимати у вези с визама и другим 

документима за путовања; компјутерске софтверске 

апликације које се могу преузимати у вези с 

привременим смештајем укључујући његову 

резервацију; снимљени компјутерски оперативни 

програми из области спортских и културних 

активности и манифестација, спортских турнира, 

такмичења и утакмица; снимљени компјутерски 

оперативни програми из области путовања, 

транспорта и туризма; снимљени компјутерски 

оперативни програми у области финансијских 

информација о кредитним и дебитним картицама и 

финансијским плаћањима; снимљени компјутерски 

оперативни програми у области личне 

идентификације; снимљени компјутерски 

оперативни програми у вези са визама и другим 

документима за путовања; снимљени компјутерски 

оперативни програми који се односе на привремени 

смештај укључујући и његову резервацију; 

компјутерски програми и софтвер који се могу 

преузимати или снимати у вези са спортским и 

културним догађајима и активностима, спортским 

турнирима, такмичењима и утакмицама; 

компјутерски програми и софтвер који се могу 

преузимати или снимити у вези са путовањима, 

транспортом и туризмом; компјутерски програми и 

софтвер који се могу преузимати или снимати у вези 

са финансијским информацијама о кредитним и 

дебитним картицама и финансијским плаћањима; 

компјутерски програми и софтвер који се могу 

преузимати или снимити у вези са личном 

идентификацијом; компјутерски програми и софтвер 

који се могу преузимати или снимити у вези са 

визама и другим документима за путовања; 

компјутерски програми и софтвер који се могу 

преузимати или снимити у вези са привременим 

смештај укључујући и његову резервацију; снимљене 

или компјутерске софтверске платформе које се могу 

преузимати у вези са спортским и културним 

догађајима и активностима, спортским турнирима, 

такмичењима и утакмицама; компјутерске 

софтверске платформе снимљене или за преузимање 

које се односе па путовања, транспорт и туризам; 

компјутерске софтверске платформе које се снимају 

или се могу преузимати у вези са финансијским 

информацијама о кредитним и дебитним картицама и 

финансијским плаћањима; снимљене или 

компјутерске софтверске платформе које се могу 

преузимати у вези са визама и другим документима 

за путовања; снимљене или компјутерске софтверске 

платформе за преузимање које се односе на личну 

идентификацију; снимљене или компјутерске 

софтверске платформе за преузимање које се односе 

на привремени смештај укључујући и његову 

резервацију; апликације за мобилне телефоне у 

области спортских активности и догађаја, спортских 

турнира, такмичења и утакмица; апликације за 

мобилне телефоне у области путовања, транспорта и 

туризма; апликације за мобилне телефоне у области 

финансијских информација о кредитним и дебитним 

картицама, управљања финансијском базом података 

и фнансијских плаћања; апликације за мобилне 

телефоне у области личне идентификације; 

апликације за мобилне телефоне у области виза и 

других докумената за путовања; апликације за 

мобилне телефоне које се односе на привремени 

смештај укључујући и његову резервацију; паметне 

картице; носиоци података; електронске карте за 

преузимање; електронске карте доступне и 

ускладиштене на паметним картицама; електронске 

карте за преузимање и паметне картице за приступ 

спортским и културним догађајима и активностима, 

спортским турнирима, такмичењима и утакмицама; 
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електронске карте за преузимање и паметне картице 

за путовања и транспорт; електронске карте за 

преузимање и паметне картице које дозвољавају 

улазак на спортске стадионе и туристичке атракције; 

електронске карте за преузимање и паметне картице 

које садрже финансијске информације; електронске 

карте за преузимање и паметне картице за 

финансијска плаћања; електронске и магнетне 

платне картице; електронске и магнетне личне карте; 

кодиране препаид платне картице; кредитне картице; 

дебитне картице; електронске карте и паметне 

картице које садрже личне идентификационе 

податке; електронске карте и паметне картице које 

садрже визе и друга документа за путовања; 

електронске карте и паметне картице у вези са 

привременим смештајем, укључујући њихову 

резервацију; уређаји и опрема за електронска 

продајна места; оптички читачи кода 

16  папир, картон ; штампане ствари; штампани 

материјал; улазнице; брошуре; карте; графикони; 

флајери; индекс картице; билтени; штампане 

публикације; штампачи кредитних картица, 

неелектрични; честитке; разгледнице; постери; 

штампани материјали у вези са спортским и 

културним активностима и догађајима, спортским 

турнирима, такмичењима и утакмицама; штампани 

материјали који се односе па путовања, транспорт и 

туризам; штампани материјал у вези са 

финансијским плаћањима; штампана лична 

документа; штампане визе и друга документа за 

путовања; штампани материјал који се односи па 

привремени смештај; штампане чланске карте; 

штампане улазнице и карте за приступ спортским и 

културним догађајима и активностима, спортским 

турнирима, такмичењима и утакмицама; штампане 

улазнице и карте за путовања и превоз; штампане 

улазнице и карте које дозвољавају улазак па 

спортске стадионе и туристичке атракције; штампане 

лицне идентификационе карте; штампане припејд 

платне картице и ваучери; штампане улазнице и 

карте које се односе па привремени смештај   

35  оглашавање; изнајмљивање и закуп огласног 

простора; пружање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; пословна администрација; 

канцеларијско пословање; услуге агенција за 

комерцијалне информације; пружање комерцијалних 

информација и савета за потрошаче у избору 

производа и услуга.  

36  услуге финансијског плаћања; услуге 

електронског плаћања; наплата плаћања; обрада 

плаћања кредитним картицама; обрада плаћања 

дебитним картицама; обрада плаћања за спортске и 

културне активности и догађаје, спортске турнире, 

такмичења и утакмице; обрада плаћања за путовања, 

транспорт и туризам; издавање финансијских 

кредитних и дебитних картица; обрада плаћања у 

вези са личним идентификационим документима; 

обрада плаћања у вези са визама и другим 

документима за путовања; обрада плаћања у вези са 

привременим смештајем укључујући и његову 

резервацију; издавање вредносних токена; издавање 

вредносних токена за спортске и културне 

активности и догађаје, спортске турнире, такмичења 

и утакмице; издавање вредносних токена за 

путовања, транспорт и туризам; издавање 

вредносних токена за вршење финансијских 

плаћања; издавање вредносних токена за привремени 

смештај укључујући и његову резервацију; издавање 

вредносних токена за приступ спортским и 

културним догађајима и активностима, спортским 

турнирима, такмичењима и утакмицама; издавање 

вредносних токена који дозвољавају улазак па 

спортске стадионе и туристичке атракције; издавање 

паметних картица које садрже финансијске и личне 

податке; издавање вредносних токена и паметних 

картица за вршење финансијских плаћања; издавање 

електронских и магнетних платних картица; 

издавање кодираних препаид платних картица; 

издавање кредитних картица; издавање дебитних 

картица; информације, савети и консултације у вези 

са свим горе наведеним услугама  39  услуге 

путовања; услуге транспорта; услуге организовања 

путовања; организовање и резервација путовања и 

превоза; организовање и резервација услуга 

путовања; договарање и резервација разгледања 

[туризам]; уређење и резервација карата за путовања 

и превоз; уређење путних виза и путних исправа за 

лица која путују у иностранство; организовање 

услуга превоза путника за друге путем онлине 

апликације; превоз путника; организовање превоза за 

путовања; пружање информација о превозу; 

транспортна логистика; информације, савети и 

консултације у вези са свим горе наведеним 

услугама.  

41  образовање; услуге онлајн образовања; пружање 

обуке; услуге онлајн обуке; услуге онлајн забаве; 

спортске и културне активности; пружање онлајн 

електронских публикација које се не могу преузимати; 

издаваштво; издавање (искључујући штампање) 

фотографија, инструкторског и наставног материјала, 

улазница, књижица, картица, графикона, флајера, 

индексних картица, билтена, честитки, разгледница, 

постера; електронске публикације у вези са спортским и 

културним активностима и догађајима, спортским 

турнирима, такмичењима и утакмицама; електронске 

публикације које се односе па путовања, транспорт и 

туризам; електронске публикације које се односе на 

финансијска плаћања; електронске публикације у вези са 

личним идентификационим документима; електронске 

публикације које се односе на визе и друге документе за 

путовања; електронске публикације које се односе на 

привремени смештај и његову резервацију; издавање 
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штампаних чланских карата; услуге резервације и 

резервације карата за забавне, спортске и културне 

догађаје; услуге агенције за спортске улазнице; 

организовање спортских и културних манифестација и 

активности, спортских турнира, такмичења и утакмица; 

изнајмљивање простора за забаву; организовање 

изложби у спортске, културне, забавне или образовне 

сврхе; организација спортских такмичења; обезбеђивање 

спортских објеката; изнајмљивање спортске опреме, 

осим возила; изнајмљивање спортских терена; 

организовање времена одржавања спортских догађаја; 

изнајмљивање стадионских објеката; организација 

такмичења [едукација или забава]; услуге забаве; 

организовање изложби у културне или образовне сврхе; 

услуге игара које се пружају на мрежи са рачунарске 

мреже; изнајмљивање опреме за игре; пружање 

информација из области забаве; услуге мобилне 

библиотеке / услуге мобилних књижара; услуге 

спортских кампова; информације, савети и консултације 

у вези са свим горе наведеним услугама.  

42  дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера, 

укључујући рачунарске и мобилне апликације у вези 

са спортским и културним активностима и 

догађајима, спортским турнирима, такмичењима и 

утакмицама; дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, укључујући рачунарске и мобилне 

апликације у вези са путовањима, транспортом и 

туризмом; дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, укључујући рачунарске и мобилне 

апликације у вези са финансијским информацијама о 

кредитним и дебитним картицама и финансијским 

плаћањима; дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера, укључујући рачунарске и мобилне 

апликације у области личне идентификације; дизајн 

и развој компјутерског хардвера и софтвера, 

укључујући компјутерске и мобилне апликације у 

вези с визама и документима за путовања; дизајн и 

развој рачунарског хардвера и софтвера, укључујући 

рачунарске и мобилне апликације у вези са 

привременим смештајем, укључујући његову 

резервацију; софтвер као услуга у области спортских 

и културних активности и догађаја, спортских 

турнира, такмичења и утакмица; софтвер као услуга 

у области путовања, транспорта и туризма; софтвер 

као услуга у области финансијских информација о 

кредитним и дебитним картицама и финансијским 

плаћањима; софтвер као услуга у области личне 

идентификације; софтвер као услуга у вези са визама 

и другим документима за путовања; софтвер као 

услуга у вези са привременим смештајем укључујући 

и његову резервацију; платформа као услуга која се 

односи па спортске и културне догађаје и 

активности, спортске турнире, такмичења и 

утакмице; платформа као услуга која се односи па 

путовања, транспорт и туризам; платформа као 

услуга која се односи па информације о 

финансијским кредитним и дебитним картицама и 

финансијским плаћањима; платформа као услуга која 

се односи на визе и друге документе за путовања; 

пружање интернетског софтвера који се не може 

преузимати у вези са спортским и културним 

догађајима и активностима, спортским турнирима, 

такмичењима и утакмицама; пружање интернетског 

софтвера који се не може преузимати у вези с 

путовањима, транспортом и туризмом; пружање 

интернетског софтвера који се не може преузимати у 

вези с финанцијским информацијама о кредитним и 

дебитним картицама и финанцијским плаћањима; 

пружање интернетског софтвера који се не може 

преузимати у вези с визама и другим документима за 

путовања; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузимати у вези са личном идентификацијом; 

пружање интернетског софтвера који се не може 

преузимати у вези с привременим смештајем 

укључујући његову резервацију; пружање онлајн 

апликација у области спортских активности и 

догађаја, спортских турнира, такмичења и утакмица; 

пружање онлајн апликација у области путовања, 

транспорта и туризма; пружање онлине апликација у 

области финансијских информација о кредитним и 

дебитним картицама, управљања финансијском 

базом података и финансијским плаћањима; 

пружање онлајн апликација у области личне 

идентификације; пружање онлајн апликација у 

области виза и других докумената за путовања; 

пружање онлајн апликација које се односе па 

привремени смештај укључујући и његову 

резервацију; пружање онлајн улазница које се не 

могу преузимати; пружање онлајн електронских 

улазница које се не могу преузимати и које су 

доступне преко софтверске апликације или 

платформе; онлајн карте које се не могу преузимати 

за приступ спортским и културним догађајима и 

активностима, спортским турнирима, такмичењима и 

утакмицама; онлајн карте које се не могу преузимати 

за путовања и превоз; онлајн карте које се не могу 

преузимати а које дозвољавају улазак па спортске 

стадионе и туристичке атракције; онлајн личне карте 

које се не могу преузимати.  
 

(210) Ж- 2022-146 (220) 01.02.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill 

River Road, Tarrytown, New York 10591, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

REGENERON 

(511) 5  фармацеутски препарати.  

42  фармацеутско истраживање и развој.  
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(210) Ж- 2022-1309 (220) 11.07.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 7, 

11.500 , Puerto de Santa Maria, Cádiz, ES 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

OSBORNE GOLD 999.9 

(511) 33  џин.  
 

(210) Ж- 2022-1871 (220) 20.10.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Ратко Ковачевић, Крушевачка 36 стан 14, 

11050, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01  

(591) тамно љубичаста, светло розе, циклама и 

светло љубичаста.   

(511) 5  биљни препарат израђен од самлевених 

сувих биљних компоненти, акоје савојим активним 

деловањем утичу на регулацију шећера у људском 

организму.  
 

(210) Ж- 2022-1929 (220) 31.10.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Orbis Fresh Solutions doo Beograd, Булевар 

Војводе Мишића 14, Хала 2, 11000 Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.20; 10.05.01; 14.05.02; 14.05.12; 26.01.14; 

26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела  

(511) 3  препарати за негу зуба; препарати за оралну 

хигијену; препарати за чишћење зуба; пасте за зубе; 

лосиони за чишћење зуба; препарати за чишћење 

протеза; средства за испирање уста; препарати за 

немедицинско испирање зуба; гелови за избељивање 

зуба; све осим посластица у козметичке сврхе, наиме 

жвакаће гуме, жвакаће гуме од којих могу да се праве 

велики балони, бомбоне, дражеје пеперминта, ситне 

спороотапајуће бомбоне и пастиле за чишћење и бељење 

зуба, листића и спрејева за освежавање даха.  

21  четкице за зубе; влакна за четкице за зубе; 

држачи за четкице за зубе; интерденталне четкице за 

чишћење зуба; кутијице за четкице за зубе; ручне 

четкице за зубе; четкице за зубе, електричне; главе за 

електричне четкице за зубе; четкице за зубе, 

неелектричне; сетови за негу зуба који се састоје од 

четкице и конца за зубе.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, четкице за зубе, сапуне и 

детерџенте; све наведено изузев услуга у вези 

посластица у козметичке сврхе, наиме жвакаћих 

гума, жвакаћих гума од којих могу да се праве 

велики балони, бомбоне, дражеја пеперминта, ситних 

спороотапајућих бомбона и пастила за чишћење и 

бељење зуба, листића и спрејева за освежавање даха.   
 

(210) Ж- 2022-1980 (220) 08.11.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) СИТЕЛ ДОО БЕОГРАД, Стевана Бракуса 6, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.12; 26.13.25; 

27.05.22; 29.01.01  

(591) црвена RGB 238 29 37, HEX#EE1D25  

(511) 9  aпарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије.   
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42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-2371 (220) 28.12.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) STUDIO STRUCTURA DOO, Јужни булевар 84, 

11000, Београд, RS 

(740) Владан Стојиљковић, aдвокат, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

(511) 36  консултантске услуге.  

37  рестаурација; реконструкција у грађевинарству; 

извођење грађевинских радова.  

42  грађевинско пројектовање; архитектонске услуге.  
 

(210) Ж- 2023-6 (220) 29.12.2022. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Imerator d.o.o., Румски друм 53а,  

22000, Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.05; 25.01.19; 25.01.25; 26.04.03; 26.04.09; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 28.05.00 

(591) љубичаста, тамно лила, златна, зелена, 

наранџаста и бела.   

(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  
 

(210) Ж- 2023-30 (220) 11.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) STOCK PLZEŇ – BOŽKOV s.r.o., Palirenská 641/2, 

CZ-326 00 Plzeň - Božkov, CZ 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Ron Carlo 

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива).  

(210) Ж- 2023-38 (220) 13.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Olivera Zubčić PR FINAL TOUCH AUDIO, 

Јурија Гагарина 122, 110770, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.12.03; 26.04.04; 26.04.22; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна  

(511) 6  неелектрични каблови и жице од обичног 

метала.  

9  апарати и инструменти за провођење електричне 

енергије; апарати за преношење, репродуковање 

звука и података.  
 

(210) Ж- 2023-41 (220) 13.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) XIAMEN MK HEALTH CARE PRODUCT 

CO, LTD, Unit 1, Room 704, Differ Fortune Center, 

Middle of Gaolin Road No.503, Huli District,  

Xiamen City, CN 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

ECO BOOM 

(511) 3  сапун; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; шампон; комади тоалетног сапуна; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; препарати 

за туширање за личну хигијену или 

дезодорисање(тоалетни производи); препарати за 

купање, за немедицинску употребу; средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска; 

средства за вагинално испирање за личну хигијену 

или дезодорисање; крема за прање руку; чистачи за 

лице; лосион за купање; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; лосион за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионима; 

шампони за животиње(немедицински препарати за 

негу); дезодоранси за кућне љубимце.  

5  пелене за бебе; пелене-гаћице за бебе; пелене за 

животиње; упијајуће гаће за инконтиненцију; 

хигијенски улошци за сваки дан; хигијенске 
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марамице; хигијенски убруси; медицинске 

претходно навлажене марамице; пелене за 

инконтиненцију, хигијенске дубоке гаће, хигијенске 

гаћице; менструалне гаћице; хигијенски улошци; 

хигијенски тампони; пелене за животиње; хигијенске 

гаће за животиње.  

16  тоалет папир; столњаци од папира; марамице од 

папира; прекривачи столова од папира; портикле од 

папира; папирне марамице за уклањање шминке; 

стоне салвете од папира; убруси од папира; убруси за 

лице од папира; пластичне кесе за одлагање 

животињског измета; кесе за смеће од папира или од 

пластике.   
 

(210) Ж- 2023-44 (220) 11.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(300) 018731163  11.07.2022.  EM. 

(731) STOCK PLZEŇ-BOŽKOV s.r.o., Palirenská 641/2, 

326 00, Plzeň-Božkov, CZ 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Ron Herrera 

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(210) Ж- 2023-50 (220) 17.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац,  

Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.10; 05.03.13; 05.05.01; 05.05.20; 

09.03.02; 09.03.16; 09.07.01; 16.03.13; 17.02.05; 

25.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) жута, зелена, бела, црвена, сива  

(511) 30  кекс, млевени кекс, посни кекс, посни 

млевени кекс, посни кекс са какаом.  
 

(210) Ж- 2023-52 (220) 18.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) ДОО ЕРКЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ за производњу, 

грађевинарство, инжењеринг , пројектовање , 

услуге и унутрашњу и спољну трговину НОВИ 

САД, Булевар Ослобођења 66 б, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Владимир Шећеров, дипл. правник,  

Илије Огњановића 1, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 07.03.03; 26.04.03; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, две нијансе плаве  

(511) 37  грађевинско конструисање, изградња 

зграда, адаптација објеката, реконструкција објеката. 

42  саветовање из области архитектуре, грађевинско 

пројектовање, техничка испитивања, дизајн 

ентеријера (уређење унутрашњег простора), вођење 

студија техничког пројектовања, инжењерске услуге. 

44  услуге пејзажне архитектуре.  
 

(210) Ж- 2023-53 (220) 16.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) OPTOP TRAVEL COMPANY DOO 

KRAGUJEVAC, Светозара Марковића 32/4,  

34000, Крагујевац, RS 

(740) Милорад Вучковић, адвокат, Саве Ковачевића 1, 

34000, Крагујевац 

(540) 

 

(531) 18.01.23; 26.01.16; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, плава, сива, бела  

(511) 37  одржавање, поправка и сервисирање 

моторних возила- аутобуса  

39  транспортне услуге (услуге које се пружају при 

транспорту људи или роба са једног места на друго 

било којим средствима превоза), услуге превоза 

путника, превоз аутобусом, услуге превоза за 
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туристичка путовања и разгледања, организовање 

туристичких путовања, превоз туриста, путничке 

резервације, резервације транспорта, изнајмљивање 

путничких аутобуса, као и услуге шофера.  
 

(210) Ж- 2023-83 (220) 24.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Caleres, Inc. (New York corporation),  

8300 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, US 

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

11000, Београд 

(540) 

FRANCO SARTO 

(511) 25  обућа.  
 

(210) Ж- 2023-101 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Makpharm DOO, Trnjanska cesta 37/1,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68, 

11 000, Београд 

(540) 

YORRIA 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за спречавање и лечење крварења 

изазваног фибринолизом.  
 

(210) Ж- 2023-102 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) ITOCHU Europe PLC, The Broadgate Tower,  

20 Primrose Street,, London EC2A 2EW, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

ITOCHU 

(511) 1  хемијски производи за употребу у 

индустрији, науци и фотографији, као и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне 

материје; смеше за гашење и спречавање пожара; 

препарати за каљење и лемљење; материје за 

штављење животињских кожа; лепљиве супстанце за 

употребу у индустрији; гитови и друга пуњења у 

облику пасте; компост, природна ђубрива, вештачка 

ђубрива; биолошки препарати за употребу у 

индустрији и науци.  

2  боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту од рђе 

и труљења дрвета; супстанце за бојење, боје; мастила 

за штампање, обележавање и гравирање; сирове 

природне смоле; метали у облику листова и праха за 

сликање, декорисање, штампање и уметност.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинске 

сврхе; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; додаци исхрани за људе и животиње; фластери, 

материјали за завоје; материјал за пломбирање зуба, 

зубни восак; средства за дезинфекцију; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  

7  пољопривредне, грађевинске, рударске, шумарске и 

машине за производњу електричне енергије; пумпе и 

машине за паковање; машине за обраду и производњу 

материјала које се користе у пољопривреди; машине 

за дозирање; машине за метење, машине за чишћење, 

машине за прање рубља; , машински алати, 

електрични алати; мотори, осим за копнена возила; 

машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим за 

копнена возила; пољопривредне справе, осим ручних 

алата који се покрећу ручно; инкубатори за јаја; 

аутоматске машине за продају.  

10  хируршки, медицински, стоматолошки и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; материјали 

за зашивање; терапеутски и помоц́ни уређаји 

прилагођени за особе са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за дојење.  

12  возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или води.  

16  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

матерјали; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске или куц́не 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.  

19  грађевински материјали, неметални; круте цеви 

за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и 

битумен; преносиве конструкције, неметалне; 

споменици, неметални.  

24  текстил и замена за текстил; текстилни производи 

за домац́инство; завесе од текстила или пластике.  

35  оглашавање; управљање пословањем; пословна 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

пословним пројектима; организовање куповине робе 

за друге; организовање пословних упознавања у вези 

са куповином и продајом производа; услуге агенција 

за увоз-извоз.  

36  осигурање; послови везани за финансије; 

монетарни послови; послови везани за 

непокретности; услуге посредовања на берзи.  

37  грађевинске услуге; инсталација и поправка 

компјутерског хардвера и телекомуникационих апарата; 

уградња и поправка грејања, вентилације и климатизације; 

поправка возила; уградња, одржавање и поправка стакла, 

прозора и ролетни; водоинсталатерске услуге; одржавање и 

поправка намештаја; уградња и поправка лифтова и 

елеватора; вађење руде, бушење нафте и гаса; услуге 

управљања грађевинским пројектима.  
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38  телекомуникационе услуге.  

39  транспорт; паковање и складиштење робе; 

путнички аранжмани.  

40  обрада платна и тканине; обрада хране и пића; 

обрада материјала за штампање и развој фотографије 

и кинематографије; рециклажа отпада и смећа; 

пречишћавање ваздуха и обрада воде; услуге 

штампања; конзервисање намерница и пица.  

41  образовање; пружање обуке; разонода; спортске и 

културне активности.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима;  услуге 

индустријске анализе, индустријског истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектвање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; услуге управљања 

инжењерским пројектима.  

43  услуге обезбеђивања хране и пиц́а; привремени 

смештај.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  

45  правне услуге; услуге обезбеђења физичке 

заштите материјалне имовине и лица.  
 

(210) Ж- 2023-104 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења 5, 

RS-25260, Апатин, RS 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.14; 25.01.06; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06; 

29.01.08  

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

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

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

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

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  

(210) Ж- 2023-105 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) ITOCHU Europe PLC, The Broadgate Tower,  

20 Primrose Street,, London EC2A 2EW, UK 

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

(540) 

 

(531) 27.01.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 1  хемијски производи за употребу у индустрији, 

науци и фотографији, као и у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке 

смоле, непрерађене пластичне материје; смеше за 

гашење и спречавање пожара; препарати за каљење и 

лемљење; материје за штављење животињских кожа; 

лепљиве супстанце за употребу у индустрији; гитови и 

друга пуњења у облику пасте; компост, природна 

ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки препарати за 

употребу у индустрији и науци.  

2  боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту од рђе 

и труљења дрвета; супстанце за бојење, боје; мастила 

за штампање, обележавање и гравирање; сирове 

природне смоле; метали у облику листова и праха за 

сликање, декорисање, штампање и уметност.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинске 

сврхе; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; додаци исхрани за људе и животиње; фластери, 

материјали за завоје; материјал за пломбирање зуба, 

зубни восак; средства за дезинфекцију; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  

7  пољопривредне, грађевинске, рударске, шумарске 

и машине за производњу електричне енергије; пумпе 

и машине за паковање; машине за обраду и 

производњу материјала које се користе у 

пољопривреди; машине за дозирање; машине за 

метење, машине за чишћење, машине за прање 

рубља; , машински алати, електрични алати; мотори, 

осим за копнена возила; машинске спојнице и 

трансмисиони елементи, осим за копнена возила; 

пољопривредне справе, осим ручних алата који се 

покрећу ручно; инкубатори за јаја; аутоматске 

машине за продају.  

10  хируршки, медицински, стоматолошки и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; материјали 

за зашивање; терапеутски и помоц́ни уређаји 

прилагођени за особе са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за дојење.  
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12  возила; апарати за кретање по землиј, ваздуху или води.  

16  хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки 

матерјали; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске или куц́не 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.  

19  грађевински материјали, неметални; круте цеви 

за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и 

битумен; преносиве конструкције, неметалне; 

споменици, неметални.  

24  текстил и замена за текстил; текстилни производи 

за домац́инство; завесе од текстила или пластике.  

35  оглашавање; управљање пословањем; пословна 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

пословним пројектима; организовање куповине робе 

за друге; организовање пословних упознавања у вези 

са куповином и продајом производа; услуге агенција 

за увоз-извоз.  

36  осигурање; послови везани за финансије; 

монетарни послови; послови везани за 

непокретности; услуге посредовања на берзи.  

37  грађевинске услуге; инсталација и поправка 

компјутерског хардвера и телекомуникационих 

апарата; уградња и поправка грејања, вентилације и 

климатизације; поправка возила; уградња, 

одржавање и поправка стакла, прозора и ролетни; 

водоинсталатерске услуге; одржавање и поправка 

намештаја; уградња и поправка лифтова и елеватора;  

вађење руде, бушење нафте и гаса; услуге 

управљања грађевинским пројектима.  

38  телекомуникационе услуге.  

39  транспорт; паковање и складиштење робе; 

путнички аранжмани.  

40  обрада платна и тканине; обрада хране и пића; 

обрада материјала за штампање и развој фотографије 

и кинематографије; рециклажа отпада и смећа; 

пречишћавање ваздуха и обрада воде; услуге 

штампања; конзервисање намерница и пица.  

41  образовање; пружање обуке; разонода; спортске и 

културне активности.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријске анализе, индустријског истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; услуге управљања 

инжењерским пројектима.  

43  услуге обезбеђивања хране и пиц́а; привремени 

смештај.   

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  

45  правне услуге; услуге обезбеђења физичке 

заштите материјалне имовине и лица.   
 

(210) Ж- 2023-106 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South 

, Seattle, Washington 98134, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

GOLDEN FOAM 

(511) 29  млеко; млеко са аромом; милкшејкови; пића 

на бази млека; пића на бази млека која садрже кафу; 

пића на бази млека која садрже воћни сок; пића на 

бази млека која садрже воће; пића на бази млека која 

садрже чоколаду; пића на бази млека која садрже чај; 

прехрамбена пића на бази соје која се користе као 

замена за млеко; енергетска пића на бази млека; 

сојино млеко; пића на бази јогурта.  

30  пића на бази кафе; пића на бази еспресо кафе; 

пића на бази чоколаде; пића на бази чаја; пића на 

бази биљних чајева; смрзнуте посластице са чајем, 

биљним чајем и/или воћном аромом; ароме, 

другачије од есенцијалних уља, за пића.  

32  воћни напици, воћни сокови, и пића на бази воћа; 

напици од поврћа, сокови од поврћа, и пића на бази 

поврћа; безалкохолна пића, наиме газирана пића, 

безалкохолна пића; енергетска пића, изотоници; течне 

мешавине за прављење безалкохолних напитака и пића 

на бази воћа; прашкови који се користе у припремању 

безалкохолних напитака и пића на бази воћа; сирупи за 

пића; ароматизована и неароматизована флаширана 

вода за пиће, минерална вода, газирана вода; пића на 

бази соје која нису замена за млеко; воћни концентрати 

и пиреи који се користе за припрему пића; нутритивно 

обогаћена пића, витамиски обогаћена пића; пиво; 

коктели на бази пива.  
 

(210) Ж- 2023-107 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street,  

151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 

52 ЗИС / RS / IPO 

 

(531) 01.15.15; 18.01.09; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12  

(591) графитна (пантоне 44/Ц), бела  

(511) 37  услуге чишћења и прања аутомобила, услуге 

одржавања и поправке аутомобила, пружање услуга објеката 

за самоуслужно прање аутомобила, услуге полирања 

аутомобила, услуге одржавања, чишћења и поправке коже, 

чишћење и поправка коже, услуге чишћења и неге влакана, 

тканина, коже, сирове коже, крзна и њихових производа, 

услуге одржавања и поправке гума, услуге сервиса гума.  
 

(210) Ж- 2023-109 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) BITBLOCK DOO, Gospočak 75, 11000, Zagreb, HR 

(740) Александар Д. Даниловић адвокат, Љешка 72, 

11030, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, бела, наранџаста  

(511) 9  уређаји за обраду података; банкомати [атм]; уређаји 

за размену виртуелних валута; терминали за плаћање, уређаји 

за исплату и разврставање новца; електронски терминали за 

плаћање; рачунарски програми који се односе на 

финансијске послове; рачунарски програми за плаћање; 

рачунарски програми за трговину и управљање виртуелним 

валутама; софтвер који се може преузимати и употребити као 

електронски новчаник; мобилне апликације за трговину и 

управљање виртуелним валутама.  

36  финансијске, новчане и банкарске услуге; услуге 

девизног пословања и размене; услуге банкомата; 

услуге виртуелних валута; услуге размене 

виртуелних валута; услуге преноса виртуелних 

валута; финансијска размена крипто имовине; 

електронски пренос крипто имовине; обрада 

плаћања; услуге плаћања електронским новчаником.   
 

(210) Ж- 2023-112 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Антић Владан, Радована Мићовића 58,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.05; 25.01.25; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златно жута, црна, бела  

(511) 1  вински алкохол.  
 

(210) Ж- 2023-115 (220) 27.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Раде Баста, Славка Ћурувије 11/12,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 

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

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, маркетинг, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи 

и на друштвеним мрежама, пружање комерцијалних 

и пословних контакт информација, професионалне 

пословне консултације, услуге односа са медијима, 

саветодавне услуге у пословном управљању, вођење 

пословних догађаја, пружање пословних 

информација путем веб страница.   

41  пренос знања и искуства [обучавање], 

организовање и вођење образовних форума уживо, 

организовање и вођење радионица [обука], припрема 

и вођење семинара, пружање услуга у области забаве 

и разоноде, организовање и вођење конференција, 

образовне услуге, настава, обука, организовање 

такмичења [образовних или забавних].   
 

(210) Ж- 2023-118 (220) 30.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Monus doo Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 19.03.03; 25.05.02; 25.07.08; 26.04.04; 26.04.16; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 16  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе 

од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; 

филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

34  дуван; дуван за замотавање; производи од дувана; 

дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

35  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана; 

дувана за замотавање; производа од дувана; дувана 

за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете; 

шибица; цигарета; цигара.  
 

(210) Ж- 2023-120 (220) 30.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., Economic 

& Development Zone, Wenling, Zhejiang Province, CN 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 12  мотоцикли; електрични бицикли.  
 

(210) Ж- 2023-124 (220) 30.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) ROOT d.o.o., 1. маја 1, 

23216, Банатско Карађорђево, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.01.01; 26.03.12; 26.03.16; 26.03.18; 26.03.24; 

26.04.11; 26.04.16; 27.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) златно жута, бела, црна  

(511) 29  замене за млеко, сир, путер, јогурт и друге 

млечне производе; сојино млеко; пиринчано млеко; 

овсено млеко; бдемово млеко; кикирики млеко; 

кокосово млеко; напици од пиринчаног млека; тофу 

листићи;   

30  хлеб, пециво и кондиторски производи; 

бисквити; кекс; земичке; колачи; препарати од 

житарица; пецива.  
 

(210) Ж- 2023-125 (220) 31.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) InMedMarket DOO Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 10г, YBC локал 36, 11000, Београд, RS 

(740) Веселиновић Бојана, Змај Јовина 8-10 ,  

11000, Београд 

(540) 

HYPURCHOL 

(511) 5  антисептици; гермициди; антисептички 

памук, вата; асептични памук; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фластери са 

витаминским додацима; минерални додаци храни; 

дијететски суплементи; беланчевине као дијететски 

додаци; дијететски додаци за животиње; квасац као 

додатак исхрани; алгинати као дијететски додаци; 

глукоза као додатак исхрани; казеин као додатак 

исхрани; лецитин као дијететски додатак,; уље од 

семена лана као додатак исхрани; прополис као 

додатак исхрани; протеини као додатак исхрани; 

протеински додаци исхрани за животиње; матични 

млеч као додатак исхрани; полен као додатак 

исхрани; пшеничне клице као додатак исхрани; семе 

лана као додатак исхрани; ензими као додатак 

исхрани; инсектициди; завоји, медицински; лекови за 

медицинску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за употребу у стоматологији; ментол; 

медицинска пића; антибактеријски сапуни; 

дезинфекциони сапуни; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; медицинске 

инфузије; тинктуре за употребу у медицини; 

медицинске пасте за зубе; храна за бебе; анти-

уринарни препарати; бактеријски препарати за 

употребу у медицини и ветерини; бактериолошки 

препарати за медицинску и ветеринарску употребу; 

препарати за балсамовање за медицинску употребу; 

албумински препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за употребу у медицини; 

витамински препарати; дијагностички препарати за 

медицинску употребу; прапарати за туширање за 

медицинску намену; препарати за купање за 

медицинске сврхе; терапеутски препарати за купање; 

препарати за хемороиде; препарати против жуљева; 

препарати за третман акни; препарати за олакшање 

раста зуба; препарати за лечење опекотина; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

опотерапијски препарат; препарати за пречишћавање 

ваздуха; препарати за бронходилатацију; препарати 

за смањење сексуалне активности; препарати за 

стерилизацију; лекови за курје очи; фармацеутски 

препарати за лечење перути; фармацеутски 
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препарати за негу коже; препарати за чишћење 

контактних сочива; препарати од микроорганизама 

за медицинску или ветеринарску употребу; 

фармацеутски препарати на бази креча; препарати за 

заустављање крварења; медицински препарати за 

испирање очију; медицински препарати за раст косе; 

нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; алое вера препарати за 

фармацеутске намене; препарати микроелемената за 

људску и животињску употребу; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за лечење 

опекотина од сунца; ензимски препарати за 

медицинску употребу; фитотерапеутски препарати за 

медицинске намене; хемијско-фармацеутски 

препарати; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за медицинску 

употребу; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; препарати за промрзлине; албумински 

додаци храни за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена за медицинске намене; остаци од 

обраде житарица за дијететску или медицинску 

намену; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; замрзнута-сушена храна 

прилагођена за медицинске сврхе; фармацеутски 

препарати; хигијенски улошци; хемијски реагенси за 

медицинску или ветеринарску употребу; 

антибактеријска средства за прање руку; ађуванти за 

медицинске потребе; дезинфекциона средства; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

дезинфекциона средства за хемијске тоалете; 

средства за смањење апетита за медицинске сврхе; 

медицински препарати за мршављење; 

паразитициди; средства за испирање уста за 

медицинске намене; медицинска средства за 

чишћење зуба; лекови против грознице; лаксативи; 

детерџенти за медицинску употребу; везиканти; 

лекови против знојења; лекови против знојења ногу; 

хемијска контрацептивна средства; антипаразитски 

препарати; седативи; лаксативи; средства за варење 

за медицинску употребу; лекови за нерве; ензими за 

медицинску употребу; ферменти за фармацеутску 

употребу; хлеб за дијабетичаре прилагођен за 

медицинску употребу; медицински чај; биљни чајеви 

за медицинске сврхе; медицински шампони; биљни 

екстракти за медицинске намене.  
 

(210) Ж- 2023-126 (220) 31.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) InMedMarket DOO Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 10г, YBC локал 36, 11000, Београд, RS 

(740) Веселиновић Бојана, Змај Јовина 8-10 ,  

11000, Београд 

(540) 

MASKOVER 

(511) 3  спрејеви за освежавање даха; гелови за 

избељивање зуба; парфимерија; боје за браду; 

козметичке боје; козметичке креме; лосиони за 

козметичку употребу; козметички сетови; пасте за 

зубе; траке за освежавање даха; траке за избељивање 

зуба; козметички препарати за купање; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

уклањање шминке; препарати за негу ноктију; 

препарати за сунчање; препарати за освежавање даха 

за личну хигијену; козметички препарати за негу 

коже; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]; козметика; козметика за децу; детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу; фитокозметички препарати; 

шампони; балзами за косу.  

5  антисептици; гермициди; антисептички памук, 

вата; асептични памук; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фластери са 

витаминским додацима; минерални додаци храни; 

дијететски суплементи; беланчевине као дијететски 

додаци; дијететски додаци за животиње; квасац као 

додатак исхрани; алгинати као дијететски додаци; 

глукоза као додатак исхрани; казеин као додатак 

исхрани; лецитин као дијететски додатак,; уље од 

семена лана као додатак исхрани; прополис као 

додатак исхрани; протеини као додатак исхрани; 

протеински додаци исхрани за животиње; матични 

млеч као додатак исхрани; полен као додатак 

исхрани; пшеничне клице као додатак исхрани; семе 

лана као додатак исхрани; ензими као додатак 

исхрани; инсектициди; завоји, медицински; лекови за 

медицинску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови за употребу у стоматологији; ментол; 

медицинска пића; антибактеријски сапуни; 

дезинфекциони сапуни; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; медицинске 

инфузије; тинктуре за употребу у медицини; 

медицинске пасте за зубе; храна за бебе; анти-

уринарни препарати; бактеријски препарати за 

употребу у медицини и ветерини; бактериолошки 

препарати за медицинску и ветеринарску употребу; 

препарати за балсамовање за медицинску употребу; 

албумински препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за употребу у медицини; 

витамински препарати; дијагностички препарати за 

медицинску употребу; прапарати за туширање за 

медицинску намену; препарати за купање за 

медицинске сврхе; терапеутски препарати за купање; 

препарати за хемороиде; препарати против жуљева; 

препарати за третман акни; препарати за олакшање 

раста зуба; препарати за лечење опекотина; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

опотерапијски препарат; препарати за пречишћавање 

ваздуха; препарати за бронходилатацију; препарати 

за смањење сексуалне активности; препарати за 

стерилизацију; лекови за курје очи; фармацеутски 
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препарати за лечење перути; фармацеутски 

препарати за негу коже; препарати за чишћење 

контактних сочива; препарати од микроорганизама 

за медицинску или ветеринарску употребу; 

фармацеутски препарати на бази креча; препарати за 

заустављање крварења; медицински препарати за 

испирање очију; медицински препарати за раст косе; 

нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; алое вера препарати за 

фармацеутске намене; препарати микроелемената за 

људску и животињску употребу; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за лечење 

опекотина од сунца; ензимски препарати за 

медицинску употребу; фитотерапеутски препарати за 

медицинске намене; хемијско-фармацеутски 

препарати; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за медицинску 

употребу; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; препарати за промрзлине; албумински 

додаци храни за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена за медицинске намене; остаци од 

обраде житарица за дијететску или медицинску 

намену; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; замрзнута-сушена храна 

прилагођена за медицинске сврхе; фармацеутски 

препарати; хигијенски улошци; хемијски реагенси за 

медицинску или ветеринарску употребу; 

антибактеријска средства за прање руку; ађуванти за 

медицинске потребе; дезинфекциона средства; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

дезинфекциона средства за хемијске тоалете; 

средства за смањење апетита за медицинске сврхе; 

медицински препарати за мршављење; 

паразитициди; средства за испирање уста за 

медицинске намене; медицинска средства за 

чишћење зуба; лекови против грознице; лаксативи; 

детерџенти за медицинску употребу; везиканти; 

лекови против знојења; лекови против знојења ногу; 

хемијска контрацептивна средства; антипаразитски 

препарати; седативи; лаксативи; средства за варење 

за медицинску употребу; лекови за нерве; ензими за 

медицинску употребу; ферменти за фармацеутску 

употребу; хлеб за дијабетичаре прилагођен за 

медицинску употребу; медицински чај; биљни чајеви 

за медицинске сврхе; медицински шампони; биљни 

екстракти за медицинске намене.  

35  организовање сајмова; промоција продаје за 

друге; оглашавање; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе.   
 

(210) Ж- 2023-127 (220) 31.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE SAVRO DOO, Саверна 4/26,  

15000, Шабац, RS 

(740) Марко Ракић, адвокат, Адмирала Гепрата 15/6, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

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- 2023-128 (220) 31.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) FAST RETAILING CO., LTD., 10717-1, 

Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894 , JP 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

AirSense 

(511) 25  одећа, пиджаме, спаваћице, доњи веш, 

одећа за кишу, одећа за купање, капе за купање, 

чарапе, женске чарапе, мараме, рукавице [одећа], 

покривала за главу, шешири, капе, траке за главу 

[одећа], подвезице, стезници, каишеви [одећа], 

обућа, ципеле, костими за маскембале, спортска 

обућа, спортска одећа, манжетне кошуља [одећа], 

заштитни делови за обућу, панталоне, тренерке, 

јакне [одећа].  
 

(210) Ж- 2023-129 (220) 31.01.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) AT&TC - Propokan Pro System d.o.o.  

Beograd , Николе Нараковића 21, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.11.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, наранџаста, жута  

(511) 2  боје, фирнајзи, лакови; премази [боје]; 

премази за успоравање пожара [боје]; средства за 

сушење премаза; премази отпорни на топлоту у 

облику боја; премази за одмашћивање; боје отпорне 

на ватру; боје отпорне на топлоту; премази и 

заштитне боје за противпожарне, вентилационе, 

климатизационе и димоводне канале; експандирајући 

или интумесцентни противпожарни премази; термо 

изолациони премази за метал; боје за заштитне 

слојеве; антикорозивни премази [боје]; везивни 

препарати за боје; заштитна средства за метале.  

6  метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

металне конструкције за противпожарне системе; 

ватростални и противпожарни метални грађевински 

материјали; грађевински материјали са својствима 

противпожарне заштите, од метала; противпожарни, 

вентилациони, климатизациони и димоводни канали, 

од метала; грађевински материјали и елементи од 

метала, односно грађевински панели, грађевински 

делови и обујмице за канале и цеви; конструкције и 

покретне грађевине од метала; ревизиони отвори за 

ватроотпорне конструкције; метални окови, наиме, 

матице, вијци и причвршћивачи, од метала.  

37  израда, инсталација, одржавање, поправка и 

чишћење противпожарних инсталација; израда, 

инсталација, одржавање и поправка противпожарних 

система; израда, инсталација, одржавање, поправка и 

чишћење вентилационих, климатизационих и 

димоводних канала; консултације и саветовање у 

вези противпожарних инсталација и система и 

вентилационих, климатизационих и димоводних 

канала; израда, инсталација, одржавање и чишћење 

филтера на вентилационим, климатизационим и 

димоводним системима; услуга инсталације или 

наношења противпожарне заштите на канале за 

вентилацију, климатизацију и за одвођење дима; 

услуге фарбања металних површина; услуге фарбања 

металних површина противпожарним премазима; 

услуге фарбања противпожарних система и канала за 

вентилацију, климатизацију и за одвођење дима; 

уградња, одржавање и поправка детектора ватре, 

дима и топлоте; уградња, одржавање и поправка 

алармних система за ватру, дим и топлоту; поправка 

или одржавање противпожарних аларма; постављање 

противпожарне опреме и система; уградња и 

поправка противпожарних аларма; поправка или 

одржавање противпожарних аларма и пружање 

информација о томе.  

42  грађевинско пројектовање; инжењерске и 

пројектантске услуге у области грађевинарства, посебно 

у области високотемпературне изолације и 

ватроотпорности зграда; техничка помоћ у примени, 

односно техничко саветовање у вези са уградњом 

ватроотпорних и високотемпературних изолационих 

грађевинских материјала; стручно планирање за 

целокупну област високотемпературне изолације и 

противпожарне заштите објеката; услуге контроле 

квалитета и аутентификације у вези са противпожарним 

системима и каналима за вентилацију, климатизацију и 

за одвођење дима; услуге испитивања за потврђивање 

квалитета или стандарда на противпожарним системима; 

разматрање стандарда и праксе ради усклађености са 

законима и прописима.  
 

(210) Ж- 2023-130 (220) 01.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN DOO 

SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2,  

Палилула, 11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела   

(511) 3  детерџенти за веш; детерџенти за употребу у 

домаћинству; препарати за бељење веша; препарати за 

бељење и друга средства за прање веша; препарати за 

бељење [уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; агенси за испирање веша; препарати за 

прање и избељивање; средства за бељење и друге 

супстанце за прање веша; средства за прање веша; 

омекшивачи за веш; препарати за уклањање мрља; 

штирак за веш; штирак за прање веша; сапуни за веш; 

сапуни за прање веша; сапуни за суво прање; сапуни за 

употребу у домаћинству; сапуни и детерџенти; течни 

сапуни за веш; етарска уља као мириси за прање веша.  
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(210) Ж- 2023-131 (220) 01.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а,  

11271, Београд - Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2,  

Палилула, 11060, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.17.02; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04 

(591) плава, светлоплава  

(511) 3  хигијенски препарати као тоалетни 

производи; средства за испирање косе [шампони-

регенератори]; шампони; шампони за бебе; шампони 

за косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за људску 

косу; шампони за суво прање; шампони и 

регенератори за косу; шампони против перути; 

шампони-регенератори; козметички препарати за 

купке и туширање; купке на бази немедицинске купке 

за тело; пенушаве купке; уљане купке за негу косе; 

козметички сапуни; крем-сапуни; крем сапуни за тело; 

мирисни сапуни; сапуни за купање; сапуни за лице; 

сапуни за личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни 

за руке; сапуни за тело; сапуни за туширање; сапуни 

за употребу у домаћинству; течни сапуни; течни 

сапуни за купање; течни сапуни за руке и лице; течни 

сапуни за руке, лице и тело; течни сапуни за тело; 

тоалетни сапуни; лосиони за бебе [тоалетни 

производи]; лосиони за заштиту од сунца; лосиони за 

купање; лосиони за лице и негу тела; лосиони за лице 

и тело; лосиони за негу косе; лосиони за тело; 

хидратантне креме, лосиони и гелови; гелови, креме и 

ментола, нису за медицинске потребе; уља за 

туширање; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; мирисна уља; уља за негу 

лица; уља за тело; влажне козметичке марамице; 

женске хигијенске марамице за чишћење; марамице за 

бебе; марамице натопљене препаратима за скидање 

шминке; марамице натопљене средством за чишћење 

коже; марамице натопљене козметичким средствима; 

марамице натопљене са козметичким лосионима; 

козметичке креме за лице и тело; креме за лице; креме 

за лице и тело.влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; млеко за тело за бебе; пене за купање за бебе; 

пудери за бебе [тоалетни производи]; регенератори за 

косу за бебе; уља за бебе [тоалетни производи].  

5  хигијенски лубриканти; хигијенски препарати за 

кућну употребу; хигијенски препарати за личну 

хигијену, осим тоалетних производа; хигијенски 

тампони; хигијенски улошци; хигијенски улошци за 

сваки дан.једнократне папирне пелене за бебе; 

једнократне пелене за бебе направљене од папира; 

једнократне пелене за бебе направљене од целулозе; 

једнократне пелене за бебе од папира; једнократне 

пелене за бебе од целулозе.једнократне папирне 

пелене за бебе; једнократне пелене за бебе; 

једнократне пелене за бебе од целулозе; једнократне 

пелене направљене од папира за бебе; једнократне 

пелене направљене од целулозе за бебе; једнократне 

пелене од папира за бебе; једнократне пелене од 

целулозе за бебе.  

25  гаћице за бебе [доњи веш]; доњи веш за бебе; 

одећа за бебе; одећа за бебе и малу децу.  
 

(210) Ж- 2023-140 (220) 01.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.13; 03.04.02; 03.04.13; 03.04.24; 05.05.20; 

05.05.21; 08.01.10; 08.01.19; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) 29  милк шејк.  

30  слаткиши; чоколада; пића од чоколаде са млеком.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2023-142 (220) 02.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Тецхно теам д.о.о., Грочанска 1, 11224, Врчин, RS 

(740) Ненад Јанковић, Грочанска 1, 11224, Врчин 

(540) 
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(531) 01.13.02; 01.13.05; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02 

(591) жутa-златнa  

(511) 9  телескопи, микроскопи, двогледи, дурбини, лупе, 

опрема за телескопе и астрономска посматрања.  
 

(210) Ж- 2023-187 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) AstraZeneca AB, SE-15185,  

SE-15185, Södertälje, SE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

TRUQAP 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2023-188 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) FARMALVARION S.R.L., BLOCCO 11.1 LOC. 

INTERPORTO - 40010 BENTIVOGLIO, BOLOGNA, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06  

(591) светлољубичаста, бела  

(511) 3  сапуни; течни сапуни за тело; течни сапуни 

за купање; парфимерија, козметички производи и 

производи за козметичку негу; препарати за сунчање 

[козметички]; козметички препарати након сунчања; 

козметички серуми; немедицински серуми за кожу; 

шампони; ноћне креме; креме за бријање; креме за 

депилацију; креме за прање; козметичке креме; 

креме након бријања; креме након сунчања; креме за 

негу коже и скидање шминке; креме за пилинг; 

хидратантне креме; креме за сунчање; креме за 

скидање шминке; креме за самопотамњивање; креме 

за тело (козметика);  козметичке креме за негу коже; 

креме за руке за козметичке потребе; креме за руке; 

креме против бора за козметичке потребе; креме 

против старења за козметичке потребе; антицелулит 

креме за козметичке потребе; козметички сапуни; 

сапун за бријање; немедицински сапуни.  

5  таблете за тамњење коже; медицинске креме; 

креме антипруритици; медицинске креме за кожу; 

антибиотске креме; креме за курије очи и жуљеве; 

вишенаменске медицинске антибиотске креме; креме 

против гљивица за медицинску употребу; 

медицинске креме за усне; креме за негу коже за 

медицинску употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; медицински лосиони и 

креме за тело, кожу, лице и руке; медицински 

спрејеви од лековитог биља и креме од лековитог 

биља за спољашњу употребу; дерматолошки 

препарати; средства против кожних инфекција; 

медицински сапуни и детерџенти.  

10  компресе (завоји) и облоге за прву помоћ у 

медицинске сврхе; инстант лед за прву помоћ у 

медицинске сврхе; рукавице за медицинску употребу 

и хируршке рукавице; хируршки конац; хируршки 

материјали за зашивање; материјал за затварање рана 

и његови додаци; завоји [еластични]; апарати за 

естетску масажу; апарати за масажу; електрични 

уређаји за масажу; неелектрични масажни уређаји; 

рукавице за масажу; масажери за стопала; масажери 

за тело.  
 

(210) Ж- 2023-189 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) The box digital d.o.o., Крунска 56, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.13; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.13  

(591) е0бф3ц, бела, црна  

(511) 41  организација и договарање музичких 

догађаја и других културних и уметничких догађаја; 

организација и представљање приредби, такмичења, 

игара, концерата и забавних догађаја; организовање 

наступа; забава у виду концертних наступа; забава у 

виду наступа певача; забава у виду наступа уживо; 

извођења наступа уживо; организација и 

представљање наступа уживо; организовање 

музичких наступа уживо; организовање наступа из 

области културе; приказивање музичких наступа; 

забава у виду наступа музичких група; представљање 

наступа из области забаве уживо; приказивање 

уживо наступа музичких група; продукција наступа у 
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склону забавних паркова; забава у виду наступа 

музичких вокалних група; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; пружање информација које се односе на 

наступе уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду наступа 

уживо од стране рок група; извођење уживо наступа 

који садрже унапред снимљена вокална и 

инструментална извођења; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; пружање 

услуга у вези са забавом у облику музичких наступа 

ужива или музичких снимака.   
 

(210) Ж- 2023-191 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) EkoLak DOO, Вучић б.б., 34210, Рача, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.05; 25.07.05; 26.05.04; 27.01.04; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава  

(511) 1  гитови и друга пуњења у облику пасте; 

гитови и друге материје за пуњења.  

2  акрилне боје; боје; боје, лакови, глазуре; боје 

отпорне на влагу; боје отпорне на топлоту; боје са 

заштитом од корозије; боје, фирнајзи, лакови; емајли 

за бојење; емајл [лак]; завршни премази за намештај; 

заштита дрвених елемената ограде; заштите од рђе и 

од труљења дрвета; лакови; лакови и фирнајзи*; 

мешане боје; премази [боје]; премази за дрво који се 

користе као боје; премази за заштиту од корозије 

[боје]; премази отпорни на топлоту у облику боја; 

премази против корозије [боје]; препарати за 

заштиту од корозије у виду премаза; препарати за 

конзервирање дрвета; средства за заштиту дрвета; 

средства за заштиту од корозије; средства за заштиту 

од корозије која се користе као премази; средства за 

заштиту од рђе и труљења дрвета; средства за 

заштиту од рђе у облику премаза; супстанце за 

бојење*; супстанце за бојење, боје; фарбе.  

 

17  изолационе боје; изолациони лакови; изолациони 

материјали; изолациони материјали за градњу; 

изолациони материјали за задржавање топлоте; 

изолациони материјали за цеви; изолациони 

материјали у грађевинарству; термоизолациони 

материјали.  
 

(210) Ж- 2023-192 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharma. Fabrik GmbH, 

Brunsbütteler Damm 165/173, 13581, Berlin, DE 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Дексамитрекс 

(531) 28.05.00  

(511) 5  лекови, офталмолошки препарати, наиме 

масти и капи за очи.  
 

(210) Ж- 2023-193 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Bausch & Lomb IOM S.p.A., Viale Martesana, 12, 

Vimodrone, 20055, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

CEBROLUX 

(511) 5  мултивитамински и минерални додаци 

исхрани.  
 

(210) Ж- 2023-194 (220) 07.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Bausch & Lomb IOM S.p.A., Viale Martesana, 12, 

Vimodrone, 20055, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Цебролукс 

(531) 28.05.00  

(511) 5  мултивитамински и минерални додаци 

исхрани.  
 

(210) Ж- 2023-196 (220) 08.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Петар Хранисављевић  пр Изнајмљивање, 

монтажа опреме и реализација одржавања 

рекреативних спортских такмичења ELITE 

URBAN GROUP Београд, Раде Кончара 21,  

11000, Београд, RS 
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(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.05; 24.09.09; 24.17.05; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17  

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

28  игре, играчке и предмети за игру;  гимнастички и 

спортски артикли;  спортске лопте, наиме 

кошаркашке лопте.  

41  образовне услуге;  припремање обуке;  разонода;  

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-198 (220) 08.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

New York 10017,, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

BEQVEZ 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2023-199 (220) 08.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Blueandyellow, LLC , c/o Ann Lionni 35 East 

85th Street, 2E, , New York, NEW YORK  10028, US 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

LEO LIONNI  

(511) 25  одећа, обућа, покривала за главу, све врсте 

чарапа.  

(210) Ж- 2023-201 (220) 08.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Superznalac d.o.o., Klesarska 8, Posušje, BA 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SUPERZNALAC 

(511) 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; рачунарски софтвер.  

16  папир, картон и производи од тих материјала који 

нису обухваћени другим класама; штампане ствари; 

производи за увезивање књига; фотографије 

(штампане); прибор за писање; лепкови (лепкови за 

папирне производе и употребу у домаћинству); 

материјал за наставу и обуку (осим апарата); 

пластични материјали за амбалажу (који нису 

обухваћени другим класама); слова, штампарска; 

клишеи.  

41  обука; стручно оспособљавање; услуге разоноде; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-202 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.20; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 28.05.00; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, црна, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-205 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 18.02.01; 27.05.01; 27.05.12; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) плава, жута, црна, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-206 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 18.02.01; 27.05.01; 27.05.12; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, жута, црна на белој подлози  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-207 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PLANINARSKI SAVEZ BEOGRADA, Булевар 

Михаила Пупина 61, 11000, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 03.07.23; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) 41  стручна обука и организација тренинга из 

обасти спелеологије и планинарства, организовање 

семинара, такмичења и стручних скупова из области 

спелеологије и планинарства.  

42  организовање научних и истраживачких 

активности и пројеката из области спелеологије и 

планинарства.  

43  услуге обезбеђивања смештаја у пансионима, 

планинарским домовима, и хотелима.  
 

(210) Ж- 2023-208 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Messer Tehnogas AD Beograd, Бањички пут 62, 

11090, Београд, RS 

(540) 

Placynox 

(511) 5  гасови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2023-209 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) SOFAR SWISS SA , Via Nassa 3,  

6900 LUGANO , CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 24.15.21; 26.03.23; 26.11.03; 26.11.05; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.17  

(511) 5  додаци исхрани и дијететски препарати; 

хранљиви додаци за медицинску употребу; додаци 

здравој исхрани који се састоје углавном од 

витамина; додаци здравој исхрани који се састоје 

углавном од минерала; витамински додаци исхрани; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 

62 ЗИС / RS / IPO 

 

дијететски и хранљиви додаци; витамински 

препарати у виду додатака исхрани; пургативи 

[средства за чишћење]; лекови за поремећаје црева; 

фармацеутски препарати за цревне дисфункције; 

фармацеутски препарати за болести желуца и 

једњака; препарати за медицинску употребу за 

лечење желудачне киселине, гастроезофагеалне 

рефлуксне болести и рефлуксног езофагитиса.  
 

(210) Ж- 2023-210 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 04.05.05; 05.03.06; 24.17.02; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-211 (220) 09.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 04.05.05; 05.03.06; 24.17.02; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

(210) Ж- 2023-212 (220) 10.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD ,  

Булевар ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати за 

негу коже; шминка; козметичке креме за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; креме 

за хидратацију; козметички препарати за кожу који се 

користе у вези са и после третмана трајне шминке; 

козметички сетови; козметичке боје; препарати и 

лосиони за фарбање, бојење, нијансирање и избељивање 

обрва; козметички пигменти; производи за чишћење 

обрва; козметички препарати за употребу на обрвама; 

немедицински козметички препарати; козметичке креме, 

гелови и лосиони; лажне обрве; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; регенератори за 

обрве; креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; креме као одстрањивачи 

обрва; гелови као одстрањивачи обрва; декоративне 

налепнице за козметичке сврхе; препарати за уклањање 

боја; пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери; ајлајнери 

за обрве; талк пудер; козметичке маске; маске за обрве; 

уља за обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

неутрализујући серум за обрве; немедицински гелови за 

масажу; силиконски штитници за очи за козметичке 

сврхе; марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке 

траке; немедицински анти бактеријски козметички 

јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу са 

тетоважама; немедицинске креме за кожу, за употребу са 

трајном шминком; јастучићи за шминкање; препарати и 

производи за уклањање шминке; козметика и креме за 

избељивање коже; производи за негу коже који се 

користе у вези са и после третмана трајне шминке; 

препарати за негу коже пре и после пигментације; 

есенцијална уља; лосиони за косу; парфимерија; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

41  организовање такмичења у области козметике, 

трајне шминке, микронидлинг и микробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; вођење 
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такмичења на интернету; организовање игара и 

такмичења; организовање такмичења и свечаности 

доделе награда; организовање и вођење колоквијума, 

конгреса, конференција, изложби, семинара и 

симпозијума за културне и едукативне сврхе, наиме у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење обука и радионица за примену 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи путем обука путем демонстрације 

за примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге едукације које се односе на негу лепоте; услуге 

едукације које се односе на козметичке третмане; 

услуге курсева за инструкције у области дизајнирања, 

стилизовања и технике обликовања обрва; едукација и 

тренинзи за третмане трајне шминке; едукација и 

тренинзи за мезотерапију; едукација и тренинзи за 

микронидлинг; едукација и тренинзи за микробладинг; 

публикација књига и текстова, осим рекламних 

текстова; публикација едукативног материјала за обуку 

у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

пружање едукативних услуга у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи путем обука путем демонстрације 

у области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, микронидлинг и микробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине видео материјала који садржи 

информације у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење он-

лине едукативних форума; пружање услуга 

едукативних он-лине видео снимака, који се не могу 

преузимати; пружање услуга електронских 

публикација снимака, који се не могу преузимати.  

44  медицинске и козметичке услуге; козметичке услуге 

наношење трајне шминке; услуге тетовирања; услуге 

микробладинга; услуге микронидлинга; салони лепоте; 

салони за обрве; услуге дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; центри за негу лепоте и 

негу здравља; козметичке услуге, терапије и третмани, 

у области трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких терапија 

и третмана; медицинске услуге, медицинске терапије и 

медицински третмани, наиме у области естетске 

медицине; медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области микронидлинга; медицинске и 

козметичке терапије и третмани у области 

микронидлинга; услуге које се односе на наношење 

трајне шминке и тетоважа; саветовање и информисање 

у вези са медицинским и козметичким услугама; 

информисање у вези са козметиком; консултације и 

саветовање у вези са негом обрва; услуге терапије 

лепоте; консултације, информисање и саветовање које 

се односе на све горе наведене услуге.  
 

(210) Ж- 2023-215 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Rain International LLC, 1365 West Business 

Park Drive, Suite 100, Orem, Utah  84058, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VIV3 

(511) 5  препарати који садрже витамин д; 

витамински додаци исхрани; дијететски и хранљиви 

додаци; течни витамински додаци исхрани; течни 

хранљиви додаци; минерални додаци исхрани; 

нутрицеутици као додаци исхрани; додаци исхрани у 

облику оралних спрејева.  
 

(210) Ж- 2023-216 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

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

New York 10017,, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 15.01.13; 26.01.05; 26.02.05; 26.07.01  

(511) 5  фармацеутски и медицински препарати и 

супстанце; вакцине.  
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(210) Ж- 2023-217 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Trg osloboðenja br.5, 

RS-25260 , APATIN, RS 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.22; 05.07.24; 24.17.09; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

(591) бела, плава, жута, наранџаста, зелена, светло 

зелена, црвена, циклама, љубичаста, браон, светло 

браон, црна  

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

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

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

ферментацијом или пива горњег врења); пиво са 

укусом; пиво са воћним укусима; минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.  
 

(210) Ж- 2023-218 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE AKSA 

DOO BEOGRAD, 28. јуна 3, 11000, Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.24; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13 

(591) Pantone: 7711C; Pantone 501C; Pantone cool grey 11C 

(511) 20  јастук.  

24  постељина, јастучнице,чаршави за кревет; 

пешкири од теклстила.  

25  одећа; обућа; покривала за главу; пиџаме; доњи 

веш, гаћице за бебе (доњи веш); појасеви, стезници; 

чарапе; портикле, које нису од папира.  
 

(210) Ж- 2023-220 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут 18 део 20, Београд, RS i Драгана 

Пакића 051/3, 11080, Земун, RS 

(740) Милош Вучковић, адвокат, Маршала Бирјузова 50, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медецинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе.  
 

(210) Ж- 2023-233 (220) 14.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd., No.7, Section 

4, West Section of North Yangtze Road, Lingang 

Economic and Technological Development Zone,, Yibin 

City, Sichuan Province, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна и бела.  

(511) 9  моторна возила; возила за кретање по земљи, 

ваздуху води или шинама; аутомобили без возача; 

сигурносни појасеви за седишта возила; тапацирунзи 

за возила; волани за возила; аутомобили (возила са 

четири точка); аутономни аутомобили ; хаубе за 

аутомобиле; централни ротирајући део точкова за 

возила (главчине); прозори за возила; бочни 

ретровизори за возила.  
 

(210) Ж- 2023-234 (220) 14.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) POMONA DOO BEOGRAD, Цара Николаја II 

80 спрат 3, стан 6, 11000, Београд-Врачар, RS 

(740) Олга Турчиновић Макевић, адвокат,  

Томаша Јежа 11/4, Врачар, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.21; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03  

(591) маслинасто зелена, бледо жута.  

(511) 35  оглашавање; пословно управљање и 

организационо саветовање; услуге пријема посетилаца 

(канцеларијски послови), презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало.  

43  услуге барова.  
 

(210) Ж- 2023-235 (220) 14.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) K.S. KIM INTERNATIONAL (SK-PHARMA) 

LTD, 94 Yigal Alon Str., Alon 2 Tower, Floor 38, P.O. 

Box 146, Tel-Aviv-Yafo, IL 

(740) Растко Малишић, Ресавска 32, 11000, Београд 

(540) 

AGRELOR 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2023-236 (220) 14.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Марко Петровић, 26. септембра 135,  

15307, Лешница, RS 

(740) Немања Алексић, адвокат, Грчкошколска 1, 

21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00  

(511) 33  ликер од пеперминта; воћни екстракти, 

алкохолни; битери [горка алкохолна пића]; ликер од 

аниса; аперитиви; дестилована пића; јабуковача; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; вино; џин; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; 

крушковача; виски; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића 

која садрже воће; алкохол од пиринча; рум; водка; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

алкохолна пића на бази шећерне трске; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; напици на бази вина.  
 

(210) Ж- 2023-238 (220) 17.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.24; 26.13.01; 26.15.25; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 34  замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); електронске цигарете; патрони (кертриџи) за 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и њихови 

делови који служе за загревање дувана; замене дувана које 

се удишу; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без дувана 

за оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2023-239 (220) 17.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.02.24; 26.13.01; 26.15.25; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 34  замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус 

са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(210) Ж- 2023-241 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Zoran Pavlović, Панте Срећковића 25,  

11050, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.30; 26.01.03; 26.01.24; 26.03.23; 26.11.02; 

26.11.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава Х 207 С 86 Б 72  

(511) 41  академије [образовне].  
 

(210) Ж- 2023-243 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 11.01.02; 25.01.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, бела, браон, жута, златна, 

наранџаста.  

(511) 30  медењаци.  

(210) Ж- 2023-244 (220) 13.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 11.01.02; 25.01.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, бела, браон, жута, златна, 

наранџаста.  

(511) 30  медењаци.  
 

(210) Ж- 2023-246 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Привредно друштво Реконструкција ДОО 

Београд-Нови Београд, Војвођанска 15,  

11070, Београд, RS 

(740) Дарко Перазић, адвокат, Београдска број 54, 11111 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01  

(511) 43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

ресторана; услуге барова; услуге ресторана који нуде 

храну за понети.  
 

(210) Ж- 2023-247 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) K.S. KIM INTERNATIONAL (SK-PHARMA) 

LTD, 94 Yigal Alon Str., Alon 2 Tower, Floor 38, P.O. 

Box 146, Tel-Aviv-Yafo, IL 

(740) Растко Малишић, Ресавска 32, 11000, Београд 

(540) 

DRACARIX 

(511) 5   фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 
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људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2023-248 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за нормални 

метаболизам глукозе.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-249 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

менталног здравља.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  

(210) Ж- 2023-250 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља простате.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-251 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља дисајних путева.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-252 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 
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(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља мокраћних путева.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-254 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља мокраћних путева.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-255 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.05.02; 26.04.15; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 

29.01.15 

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

нормалне функције црева код затвора.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-256 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 26.04.04; 

26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља мокраћних путева.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-257 (220) 20.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,  

11000 Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.01; 25.01.09; 25.01.15; 

26.04.04; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15  

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

(511) 5  лековито биље; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; фармацеутски 

препарати; мешавина биљног чаја за очување 

здравља мокраћних путева за децу.  

30  биљни чај; мешавина биљног чаја.  
 

(210) Ж- 2023-260 (220) 21.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Биљана Петревска and Александар 

Петревски, Патријарха Јоаникија 10, 11090, Београд, 

RS i Патријарха Јоаникија 10, 11090, Београд, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 07.03.11; 07.03.12; 24.13.17; 24.13.25; 

26.11.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) бела, црвена, зелена.  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди; 

укључујући; албумински додаци храни за 

медицинску употребу, албумински препарати за 

медицинску употребу; медицински алкохол; 

зубарски амалгами; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; анестетици; уље коморача за 

медицинску употребу; ангостурска кора за 

медицинске сврхе; чај за астматичаре; мелем против 

промрзлина за фармацеутске сврхе; препарати за 

хемороиде; препарати за заштиту од мољаца; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

оловка против брадавица; асептични памук; средина 

за бактериолошке културе; подлоге за 

бактериолошке културе; средине за бактериолошке 

културе; бактериолошки препарати за медицинску 

употребу; бактеријски отрови; бактеријски 

препарати за употребу у медицини прстенови за 

жуљеве на ногама; препарати за купање за 

медицинске сврхе; соли за купке од минералне воде; 

купке од кисеоника; морска вода за медицинске 

купке; терапеутски препарати за купање; препарати 

за балсамовање за медицинску употребу; завоји за 

превијање; мелеми за медицинску употребу; 

биоциди; бизмутски препарати за фармацеутску 

употребу; голард вода, оловна; дрвени угаљ за 

фармацеутску употребу; бомбоне, медицинске; 

медицинско блато; блато за купање; препарати за 

лечење опекотина; бомбоне за освежавање даха за 

употребу у фармацији; препарати против жуљева; 

прашак од кантариде; гума за зубарску употребу; 

сирупи за фармацеутску употребу; капсуле за лекове; 

фармацеутски препарати; кашне облоге; вата за 

медицинску употребу; газа за медицинску употребу; 

фармацеутски препарати на бази креча; хемијско-

фармацеутски препарати; хидрирани хлор за 

фармацеутску употребу; хлороформ; цигарете без 

дувана за медицинску употребу; зубарски цемент; 

стоматолошки восак за моделирање; штапићи за 

кађење; пастиле за кађење; средства за испирање 

очију; компресе [завоји]; витамински препарати; 

кора биљке кондуранго за медицинску употребу; 

лекови за ублажавање стомачног затвора; раствори 

за контактна сочива; раствори за употребу са 

контактним сочивима; хемијска контрацептивна 

средства; лекови за курје очи; памук за медицинску 

употребу; фармацеутски препарати за лечење 

опекотина од сунца; препарати за промрзлине; 

вакцине; материјал за пуњење зуба; материјали за 

узимање отисака зуба; лаксативи; дезинфекциона 

средства за хигијенске сврхе; хлеб за дијабетичаре 

прилагођен за медицинску употребу; средства за 

варење за медицинску употребу; аналгетици; лекови 

за медицинску употребу; торбе са лековима, 

преносиве, напуњене [приручне апотеке]; магнезијум 

за фармацеутску употребу; вода матичњака за 

фармацеутску употребу; минералне воде за 

медицинску употребу; соли минералне воде; 

термална вода; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; еликсири [фармацеутски препарати]; 

раствори за одстрањивање фластера; сунђери за 

ране; соли за медицинску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; хируршки завоји; еукалиптол за 
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фармацеутску употребу; еукалиптус за фармацеутску 

употребу; млеко у праху за бебе; лекови против 

грознице; коморач за медицинску употребу; 

медицинске инфузије; медицински чај; лекови за 

нерве; средства против цревних глиста; средства за 

одстрањивање цревних глиста; газа за превијање; 

лаксативи; желатин за медицинску употребу; гума за 

медицинске сврхе; семе лана за медицинску 

употребу; ланено семе за фармацеутске намене; 

масти за медицинску употребу млечне масти; 

хемијски препарати за утврђивање трудноће; 

медицинска уља; хематогени; хемоглобин; лековито 

биље; хормони за медицинску употребу; уље 

слачице за медицинску употребу; хидрастин; 

хидрастинин; упијајућа вата; упијајући памук; семе 

за вештачку оплодњу; пептони за фармацеутску 

употребу; јодоформ; ирска маховина за медицинску 

употребу; јалапа; јојоба, лековита; сладић за 

фармацеутску употребу; млечни ферменти за 

фармацеутску употребу; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; брашно од семена лана за 

фармацеутску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; млечни шећер за фармацеутске намене; 

лактоза за фармацеутске намене; квасац за 

фармацеутску употребу; линименти [мелеми за 

масажу]; лупулин за фармацеутску употребу; 

жвакаћа гума за употребу у медицини; кора 

мангровог дрвета за фармацеутску употребу; 

менструалне гаће; хигијенске гаће; хигијенске 

гаћице; хигијенске, дубоке гаће, боксерице; нана за 

фармацеутску употребу; слад за фармацеутску 

употребу; сумпорни штапићи [дезинфекциона 

средства]; помаде за медицинску употребу; тинктуре 

за употребу у медицине; серуми; ментол; пастиле за 

фармацеутску употребу; слачица за фармацеутску 

употребу; кора миробалана за фармацеутску 

употребу; наркотици; миришљаве соли; помаде за 

фармацеутску употребу; опијати; органотерапијски 

препарати; пектин за фармацеутску употребу; 

хигијенски тампони; тампони за менструацију; 

хигијенски улошци; менструални улошци; фенол за 

фармацеутску употребу; папир за облоге од слачице; 

фармацеутски препарати за негу коже; биљни чајеви 

за медицинске сврхе; фармацеутски препарати за 

лечење перути; кутије за прву помоћ, напуњене; 

хемијски препарати за лечење филоксере; лекови 

против знојења ногу; крвна плазма; калијумове соли 

за медицинску употребу; пиретрум прах; квебрако за 

медицинску употребу; квасија за медицинску 

употребу; кинин за медицинску употребу; кининова 

кора за медицинску употребу; кинин за медицинске 

намене; чинолин за медицинску употребу; 

радиоактивне супстанце за медицинску употребу; 

радијум за медицинску употребу; медицинско 

корење; медицински тоници; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; крв за медицинску употребу; 

пијавице за медицинску употребу; рамени повез и за 

хируршке намене; седативе; мелеми од слачице; 

кашне облоге од слачице; успављујућа средства; 

натријумове соли за медицинску употребу; 

стрихнин; препарати за заустављање крварења; 

шећер за медицинску употребу; чепићи; лекови 

против знојења; лепљиве врпце за медицинску 

употребу; лепљиве траке за медицинску употребу; 

алкалоиди за медицинску употребу; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; храна за бебе; 

масти против опекотина од сунца; соли за купање за 

медицинску употребу; биолошки препарати за 

употребу у медицини; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; камфорово 

уље за медицинску употребу; камфор за медицинску 

употребу; слаткиши за медицинску употребу; 

лецитин за медицинску употребу; гасови за 

медицинску употребу; матични млеч за медицинску 

употребу; медицински препарати за мршављење; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови за људску употребу; 

дијагностички препарати за медицинску употребу; 

глицерин за медицинску употребу; медицинска пића; 

трава за пушење за медицинску употребу; препарати 

за кађење за медицинску употребу; нафтни желе 

[вазелин] за медицинску употребу; глукоза за 

медицинску употребу; гурјун балзам за медицинску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

хидроген пероксид за медицинску употребу; изотопи 

за медицинску употребу; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; хемијски 

реагенси за медицинску или ветеринарску употребу; 

препарати за чишћење контактних сочива; дијастазе 

за медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

ензими за медицинску употребу; ензимски препарати 

за медицинску употребу; сикативи [средства за 

сушење] за медицинску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

средства за испирање уста за медицинске намене; 

додаци исхрани; коштани цемент за хируршке и 

ортопедске сврхе; антибиотици; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; јастучићи за чукљеве; 

молескин за медицинске сврхе; средства за 

вагинално испирање за медицинске сврхе; 

медицински препарати за раст косе; стероиди; 

ађуванти за медицинске потребе; хируршки 

имплантати од живих ткива; штитници за очи за 

медицинске потребе; кисеоник за медицинске сврхе; 

прапарати за туширање за медицинску намену; 

матичне ћелије за медицинске намене; културе 

биолошких ткива за медицинске намене; расхладни 

спрејеви за медицинске намене; бисерни прах за 

медицинску намену; препарати за смањење 
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сексуалне активности; пелене за бебе; медицински 

препарати за испирање очију; таблете за смањење 

апетита; таблете за мршављење; таблете за тамњење 

коже; таблете антиоксиданти; беланчевине као 

дијететски додаци; семе лана као додатак исхрани; 

ланено семе као додатак исхрани; уље од семена 

лана као додатак исхрани; пшеничне клице као 

додатак исхрани; квасац као додатак исхрани; 

матични млеч као додатак исхрани; прополис као 

додатак исхрани; полен као додатак исхрани; ензими 

као додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани; 

лецитин као дијететски додатак; алгинати као 

дијететски додаци; казеин као додатак исхрани; 

протеини као додатак исхрани; реагенсни папир за 

медицинску намену; дезинфекциона средства; 

хируршки лепкови; дијагностички реагенсни 

биомаркери за медицинску употребу; медицинска 

храна за животиње; ватирани штапићи за 

медицинску употребу; млечне формуле за бебе; 

млеко у праху за бебе; колаген за употребу у 

медицини; препарати од микроорганизама за 

медицинску употребу; фитотерапеутски препарати за 

медицинске намене; биљни екстракти за медицинске 

намене; гелови за сексуалну стимулацију; 

имуностимулатори; нутрицеутски препарати за 

терапеутске или медицинске намене; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дехидрисана храна прилагођена за медицинске 

сврхе; лиофилизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хомогенизована храна 

прилагођена за медицинске сврхе; унапред напуњени 

шприцеви за медицинске намене; замрзнуто-сушено 

месо прилагођено за медицинске намене; 

лиофилизовано месо прилагођено за медицинске 

намене; дехидрисано месо прилагођено за 

медицинске намене; адстригенти за медицинске 

намене; медицинска средства за чишћење зуба; 

антибактеријски сапуни; медицински лосиони за 

после бријања; медицински шампони; медицинска 

средства за хигијену; медицински лосиони за косу; 

медицински шампони за суво прање; медицински 

шампони за кућне љубимце; дезинфекциони сапуни; 

медицински сапуни; медицинске свеће за масажу; 

фластери са витаминским додацима; додаци исхрани 

са козметичким дејством; никотинске жваке као 

помоћ у одвикавању од пушења; никотински 

фластери као помоћ у одвикавању од пушења.  

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за 

хендикепиране особе; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад; апарати, уређаји и 

производи за сексуалне активности; укључујући: 

трбушни појасеви; хипогастрични појасеви; трбушни 

корсети; душеци за порођај; слушна помагала; 

слушне трубе; хватаљке, хируршке; игле за 

медицинску употребу; игле за зашивање, хируршке; 

песари за контрацепцију и подржавање материце; 

апарати за терапију топлим ваздухом; вибратори 

топлим ваздухом за медицинску употребу; помични 

чаршав и за болесничке кревете; чаршав и за 

инконтиненцију; катетери; направе за дојење; 

радијумске цеви за медицинску употребу; прстенови 

за правилно ницање зуба, глодалице; повези за 

зглобове, анатомски; потпорни завоји; шине, 

хирушке; завоји [еластични]; галвански појасеви за 

медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; медицинске гуске и лопате; 

посуде за медицинску употребу; флашице за бебе; 

флашице за храњење; хируршки ножеви; скалпели; 

чизме за медицинску употребу; хируршки катетери и 

сонде; пљуваонице за употребу у медицини; катгут 

[хируршки конац]; транспортна носила са 

точкићима; транспортни кревети са точкићима; 

болничка носила; ортопедски артикли; стезници за 

килу; утезни бандажи; подупирачи свода стопала за 

обућу; психијатријске кошуље; каниле - цевчице; 

рукавице за медицинску употребу; апарати за прање 

телесних шупљина; појасеви за медицинске сврхе; 

труднички појасеви; ортопедски појасеви; 

ортопедски каишеви; зубарске столице; клешта за 

кастрацију; електрични термофори, подлоге, за 

медицинску употребу; електрични јастуци за 

грејање, за медицинску употребу; ортопедска обућа; 

вештачки зуби; хируршки сунђери; хируршки 

апарати и инструменти; кутије за инструменте које 

користе лекари; хируршки конац; апарати за 

анестезију; хируршке маказе; термоелектрични 

завоји [хируршки]; компресори [хируршки]; капаљке 

за употребу у медицини; ножеви за курје очи; 

апарати за естетску масажу; јастуци за употребу у 

медицини; хируршки прибор; инкубатори за 

медицинску употребу; кашике за давање лека; 

стругачи за језик; штапићи за чишћење ушију; 

стоматолошке бушилице; зубарски апарати и 

инструменти; игле за вештачке зубе; зубне протезе; 

вештачки зуби; ланцете, ножићи; огледала за зубаре; 

штитници за прсте, напрсци, за употребу у 

медицини; шприцеви за ињекције; дренажне цеви за 

медициснку употребу; водене вреће за медицинску 

употребу; радиолошки екран и за медицинску 

употребу; електрокардиографи; пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу; пумпе за медицинску 

употребу; апарати за тестирање крви; фотеље за 

употребу у медицини или стоматологији; бочице са 

капаљком за употребу у медицини; форцепс, 

порођајна клешта; галвански терапеутски уређаји; 

рукавице за масажу; гастроскопи; вреће са ледом за 

медицинску употребу; хемоцитометри; 

хидростатички кревети за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу; 
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хиподермички шприцеви - шприц за ињекције; 

улошци за трбух; инхалатори; убризгивачи за 

медицинску употребу; успављујући јастуци за 

несаницу; уролошки апарати и инструменти; 

инсуфлатори за удисање; апарати за клистирање за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ласери за 

медицинску употребу; пумпице за дојиље; лампе за 

медицинску употребу; распршивачи за медицинску 

употребу; посуде за урин; вештачке вилице; маске за 

анестезију; апарати за масажу; медицински апарати и 

инструменти; посуде за примену лекова; кутије 

прилагођене за медицинске инструменте; вештачки 

удови; хируршка огледала; намештај посебно 

направљен у медицинске сврхе; акушерски апарати; 

појасеви за пупак; офталмометри; офталмоскопи; 

справе за заштиту слуха; вештачка кожа за употребу 

у хирургији; гумене навлаке [ножице] за штаке; 

кондоми; апарати за мерење крвног притиска; 

кварцне лампе за медицинску употребу; апарати и 

инсталације за производњу рендгенског зрачења, за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; радиолошки апарати за 

медицинску употребу; радиотерапеутски апарати; 

апарати за оживљавање; рендгенске цеви, за 

медицинску употребу; опрема за заштиту од 

рендгенског зрачења, за медицинску употребу; 

респиратори за вештачко дисање; апарати за 

вештачко дисање; тестере за хируршку употребу; 

вештачке дојке; шприцеви за материцу; вагинални 

шприцеви; стетоскопи; цуцле за бебе; улошци за 

равне табане; апарати за лечење глувоће; 

суспензиони завоји; хируршки материјали за 

зашивање; операциони столови; трокари; уролошке 

сонде; уролошки шприцеви; посуде за испуштање 

крви; вибратори за лежајеве; апарати за 

вибромасажу; вештачке очи; аеросолни распршивачи 

за медицинску употребу; потпорни јастуци на 

надувавање, за медицинску употребу; јастуци на 

надувавање за медицинску употребу; душеци на 

надувавање за медицинску употребу; шприцеви за 

медицинску употребу; еластичне чарапе за хируршку 

употребу; чарапе за проширене вене; штаке; вентили 

за флашице за храњење; цуцле за флашице за бебе; 

ортопедски ђонови; стерилни чаршафи [хируршки]; 

кревети направљени посебно за медицинску 

употребу; електроде за медицинску употребу; 

појасеви, електрични, за медицинску употребу; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

инкубатори за бебе; четке за чишћење телесних 

шупљина; зубарски апарати, електрични; апарати 

који се користе у медицинским анализама; апарати за 

тестирање, за медицинску употребу; филтери за 

ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу; 

апарати за надимљавање за медицинску употребу; 

корсети за медицинску употребу; контрацептивна 

средства, која нису хемикалије; ћебад, електрична, за 

медицинску употребу; протезе за косу; стезници за 

колена, ортопедски; очне протезе [сочива] за 

хируршку уградњу; антидекубитне подлоге; 

физиотерапеутски апарати; спирометри [медицински 

апарати]; термометри за медицинску употребу; игле 

за акупунктуру; специјална одећа за операционе 

сале; дијагностички апарати за медицинску 

употребу; електрични инструменти за акупунктуру; 

срчани пејсмејкери; дизалице за инвалиде; маске које 

користи медицинско особље; гипсани завоји за 

употребу у ортопедији; хируршки стерилни 

прекривачи; хируршки импланти од вештачких 

материјала; топлотна паковања за прву помоћ; 

столице са отвором за уметање ноћне посуде; 

дефибрилатори; дијализатори; медицински водећи 

конац; ортодонтски апарати; апарати за истезање у 

медицинске сврхе; посебни контејнери за 

медицински отпад; бандажери [потпорни завоји]; 

врећице за вагинално испирање; уређаји за 

микродермоабразију; уређаји за рехабилитацију тела 

за медицинске намене; мерач пулса; стентови; 

чепови за уши [заштита за уши]; индикаторске траке 

за мерење температуре за медицинске намене; 

ходалице за слабо покретне особе; томографи за 

медицинске сврхе; уређаји за третирање акни; 

чешљеви за вашке; четвороножни штапови за 

медицинске сврхе; ендоскопске камере за 

медицинске сврхе; компресиона одећа; стимулатори 

мозга; имплантабилни уређаји за поткожно давање 

лека; биоразградиви имплантати за фиксирање 

костију; штапићи за преглед грла за медицинске 

намене; носни аспиратори; штитници за зубе за 

стоматолошке намене; менструалне чашице; 

респираторне маске за вештачко дисање; 

ортодонтске гумице; уређаји за анализу 

идентификације бактерија за медицинске намене; 

апарати за днк и рнк тестове за употребу у 

медицини; апарати за обнављање матичних ћелија за 

употребу у медицини; монитори телесне масноће; 

монитори телесног састава; сепаратори ножних 

прстију за ортопедске намене; антиреуматске 

наруквице; антиреуматско прстење; наруквице за 

медицинске намене; хируршки роботи; цуцле за 

храњење беба; наруквице против мучнине; ходалице 

са точкићима за помоћ при кретању; инхалатори са 

водоником; апарати за магнетну резонанцу [мри] за 

медицинску употребу; ваздушни кревети за 

медицинску употребу; фластери за хлађење за 

медицинску употребу; јастучићи за хлађење за прву 

помоћ; носиви ручни писоари; штапови за ходање за 

медицинску употребу.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања; укључујући услуге: 

пратња путника; ваздушни превоз; превоз 

амбулантним колима; превоз аутомобилом; превоз 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

73 

аутобусом; превоз излетничким бродовима; превоз 

камионом; железнички транспорт; изнајмљивање 

складишта; речни превоз; превоз бродом; услуге 

спашавања [транспорт]; поморски превоз; превоз 

блиндираним колима; превоз и складиштење отпада; 

спасилачке операције [у транспорту]; подводна 

спасавања.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; укључујући услуге: 

академије [образовне]; учење на даљину; настава, 

обука; услуге пружања обуке; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

информисање о образовању; испити из области 

образовања; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; практична настава 

[обука путем демонстрације]; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; 

електронско издаваштво; обука [тренирање]; услуге 

личног тренера (фитнес тренинг); вођење часова 

фитнеса; услуге образовања које пружају школе; 

подучавање; организовање и вођење образовних 

форума уживо.  

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; 

укључујући услуге: хемијске анализе; 

бактериолошка испитивања; хемијска испитивања; 

рачунарско програмирање; ажурирање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; биолошка 

истраживања; умножавање рачунарских програма; 

хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова]; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; саветовање у области рачунарског 

софтвера; заштита од рачунарских вируса; 

дигитализација докумената [скенирање]; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; услуге 

научних лабораторија; научна истраживања; 

клиничка испитивања; рачунарство у облаку; 

платформа као услуга [паас].  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства; укључујући услуге: услуге медицинских 

клиника; киропрактика; услуге центара за 

рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега; 

масажа; медицинска помоћ; оптичарске услуге; 

физикална терапија; физиотерапија; зубарске услуге; 

услуге кућне неге; услуге банке крви; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге бабица; услуге 

неговања болесника; фармацеутски савети; 

пластична хирургија; имплантација косе; услуге 

психолога; услуге ароматерапије; услуге вештачке 

оплодње; рехабилитација пацијената за болести 

зависности; услуге ин витро оплодње; услуге 

телемедицине; терапеутске услуге; услуге 

здравствених центара; услуге саветовања о здрављу; 

медицински савети за особе са инвалидитетом; 

услуге центара за опоравак; услуге банке људског 

ткива.  
 

(210) Ж- 2023-261 (220) 21.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) Предузеће за производњу, трговину и услуге 

"Interclean" Д.О.О. Београд-Земун, Мајора Зорана 

Радосављевића 360б, 11273, Београд-Батајница, RS 

(740) Бранко Димић, адвокат, Булевар Зорана 

Ђинђића 45в/9, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.01.20; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела.  

(511) 6  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

ситна гвожђарска роба; метални контејнери за 

складиштење или транспорт; сефови.   

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.  

21  кућни или кухињски прибор и посуде; посуђе и 

прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

необрађено или полуобрађено стакло, осим 

грађевинског стакла; стакларија, порцелан и 

грнчарија.   
 

(210) Ж- 2023-265 (220) 23.02.2023. 

 (442) 31.03.2023. 
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(731) Милош Димић, Ћирила и Методија 3/17, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 26.01.20; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, црна, бела.   

(511) 35  вођење, организовање и управљање 

пословањем.  
 

(210) Ж- 2023-400 (220) 13.03.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б., 

26300, Вршац, RS 

(540) 

TRAVISCO 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2023-401 (220) 13.03.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут б.б., 

26300, Вршац, RS 

(540) 

DOGLAM 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2023-480 (220) 23.03.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad. No:14, Umraniye , 34768, Istanbul, TR 

(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12,  

11000, Београд 

(540) 

Dapalif 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2023-482 (220) 23.03.2023. 

 (442) 31.03.2023. 

(731) "INNVENTA PHARM" Društvo sa 

ograničenom odgovornošću, Шуматовачка 36,  

11000, Београд, RS 

(540) 

INNOLIP 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of Trademarks 

Applications 
16.02.2022. - 15.03.2023. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1536 промењена је у BEOHEMOL DOO 

BEOGRAD, Грочанска 2б, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/1601 промењена је у UNA WORLD DOO 

BEOGRAD, Булевар краља Александра бр.18 спрат 

7, 11000 Београд-Врачар, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2022/2311 промењена је у Iconix Europe LLC, 

1450 Broadway New York, New York 10018, US; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 84094 (181) 08.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1645 (220) 08.09.2022. 

 (151) 17.02.2023. 

(732) Bülbül Halil , Кнегиње Љубице 7/10,  

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

EKLEKTIKA 

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

административне услуге за пресељење пословања 

предузећа; административне услуге у вези са 

упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; анализе трошкова и цене 

коштања; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; вођење 

пословних догађаја; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање 

регистар каса; 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 

преко инфлуенсера; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

обрада текста; обрачун пореза; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање претплате на услуге електронске 

наплате путарине [енп] за друге; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне пружаоце 

услуга; пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно управљање 

и организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање статистичких података; припрема 

платних листи; припрема студија о профитабилности 

пословања; продукција програма телевизијске 

продаје; производња рекламних филмова; промоција 

продаје за друге; промоција производа преко 

инфлуенсера; 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 података 

из телефонског именика; пружање пословних 

информација; психолошко тестирање за избор 

запослених; развој концепта оглашавања; рачунарско 

вођење медицинске документације и датотека; 

рачуноводство; ревизија пословања; регистровање 

писане комуникације и података; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 
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преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; секретарске услуге; системација 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

уређивање излога; услуге агенција за запошљавање; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге обраде 

података [канцеларијски послови]; услуге оглашавања 

за стварање идентитета бренда за друге; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге онлајн 

поручивања хране за понети и доставе из ресторана; 

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 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

различитих стручњака са клијентима; услуге 

пословног саветовања за дигиталну трансформацију; 

услуге посредовања у трговини; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге претплате на новине за друге; 

услуге придобијања потенцијалних клијената; услуге 

пријављивања пореза; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; услуге продаје путем 

лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге фотокопирања; 

фактурисање; финансијска ревизија; циљни 

маркетинг.  

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење забавних 

догађаја; вођење часова фитнеса; дистрибуција 

филмова; дресирање животиња; електронско 

издаваштво; забава посредством радија; игра бегства 

из собе [забава]; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

изнајмљивање филмских реквизита; изнајмљивање 

читача електронских књига; испитивање обучености 

корисника за управљање дроновима; испити из 

области образовања; истраживања у области 

образовања; компоновање музике; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање забавних догађаја; 

организовање и вођење колоквијума; организовање и 

вођење конгреса; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење образовних 

форума уживо; организовање и вођење радионица 

[обука]; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; организовање и спровођење 

концерата; организовање костимираних забавних 

догађаја; организовање лутрије; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање 

представа, свечаности [услуге импресарија]; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

организовање спортских такмичења; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; организовање 

такмичења у електронским спортовима; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 
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за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; представљање музејских 

изложби; пренос знања и искуства [обучавање]; 

пренос пословног знања као и техничког знања и 

искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; припрема и вођење 

спортских догађаја; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских 

програма; производња подкаста; производња 

филмова, који нису рекламни филмови; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање информација 

које се односе на рекреативне активности; пружање 

корисничких оцена у забавне и културне сврхе; 

пружање корисничких прегледа у забавне и културне 

сврхе; пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга 

у области образовања; режирање емисија; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

субтитловање; телевизијска забава; титловање; 

тумачење језика знакова; услуге агенција за продају 

карата [разонода]; услуге библиотека игара; услуге 

биоскопа; услуге бојења лица; услуге видео снимања 

дроном; услуге графичке обраде, осим у рекламне 

сврхе; услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге 

електронских спортова; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забављача; услуге забавних 

паркова; услуге зоолошких вртова; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге калиграфије; услуге караока; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музичког образовања; услуге 

мултимедијалних библиотека; услуге ноћних 

клубова [забава]; услуге обданишта; услуге 

образовања које пружају школе; услуге обуке које се 

пружају путем симулатора; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

сертификације у образовању, наиме пружање обуке и 

испитивање нивоа знања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге спортских 

објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; услуге 

фотографисања дроном; учење на даљину; физичко 

васпитање; фотографисање; фотографске репортаже.  

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање канцеларијског 

намештаја; изнајмљивање кухињских судопера; 

изнајмљивање намештаја; изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

шатора; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта; услуге 

пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге прихватилишта за 

животиње; услуге резервисања хотела; услуге 

ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана који нуде храну за понети; услуге 

рецепције за привремени смештај [предаја кључева]; 

услуге снек-барова; услуге удон и соба ресторана.  
 

(111) 84095 (181) 08.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1643 (220) 08.09.2022. 

 (151) 17.02.2023. 

(732) MBRAINTRAIN DOO BEOGRAD, Савска 19Г/3, 

11000, Београд, RS 

(540) 

SMARTING 

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

79 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за особе са инвалидитетом; апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација. 

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(111) 84096 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1557 (220) 24.08.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) Privredno društvo "Pruna" d.o.o. Beograd, , 

Београд-Стари град, RS 

(740) Љубомир Т. Ивановић, адвокат, Ломина 17, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.13; 02.01.15; 02.01.23; 02.09.12; 

09.07.01; 10.03.01; 19.01.01; 19.01.05  

(511) Кл. 29:  желеи, џемови, компоти; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за прављење напитака.  

Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(111) 84097 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1632 (220) 07.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) Augmented Reality Concepts, Inc. , 344 S 

Warren St., Suite 200, Syracuse, New York 13202 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

IMPEL 

(511) Кл. 9:  софтвер који се може преузети за 

хостовање, управљање, развој, анализу и одржавање 

апликација, софтвера, и веб сајтова за друге; софтвер 

који се може преузети за хостовање, управљање, 

развој, анализу и одржавање апликација, софтвера и 

веб сајтова продаваца возила, велепродаваца возила, 

оригиналних произвођача опреме за возила, и ауто 

пијаца; софтвер који се може преузети који купцима 

возила олакшава и побољшава искуство током 

куповине и омогућава комуникацију са купцима.  

Кл. 42:  омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети за хостовање, 

управљање, развој, анализу и одржавање апликација, 

софтвера, и веб сајтова за друге; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети за хостовање, управљање, развој, анализу и 

одржавање апликација, софтвера и веб сајтова 

продаваца возила, велепродаваца возила, 

оригиналних произвођача опреме за возила, и ауто 

пијаца; омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети који купцима 

возила олакшава и побољшава искуство током 

куповине и омогућава комуникацију са купцима.  
 

(111) 84098 (181) 26.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1753 (220) 26.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

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

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 84099 (181) 31.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1582 (220) 31.08.2022. 

 (151) 20.02.2023. 
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(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) светло браон, тамно браон, златна  

(511) Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 84100 (181) 02.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1590 (220) 02.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) Capriolo DOO, Едварда Кардеља б.б.,  

24300, Бачка Топола, RS 

(540) 

LEVEL 

(511) Кл. 12:  бицикли; рамови за бицикле.  
 

(111) 84101 (181) 02.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1592 (220) 02.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) ABG-Collective LLC, 1411 Broadway, 

New York, New York 10018, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

AIRWALK 

(511) Кл. 18:  вишенаменске спортске торбе; 

вишенаменске атлетске торбе; торбе за теретану; 

торбе за плажу; торбе за књиге; платнене торбе; торбе 

за пелене; торбе за ношење преко рамена; торбе за 

ношење преко тела; цегери; путне торбе; торбе за 

ношење око струка; торбе за  куповину за вишекратну 

употребу; руксаци; ранчеви; женске ташне; врећице; 

торбице за ношење око струка; ручне торбице; 

каишеви за ручне торбе; путне торбе за одећу; ташне; 

пртљаг; ознаке за пртљаг; пртљажници; кофери; 

козметички кофери и торбе који се продају празни; 

тоалетни и козметички кофери који се продају празни; 

актен ташне; актовке; футроле за документе; клач 

торбице; футроле за визит карте; футроле за 

посетнице и кредитне картице; футроле за кључеве; 

новчаници; новчаници на преклоп; кишобрани; одећа 

за кућне љубимце; огрлице за кућне љубимце.  

Кл. 25:  одећа за плажу; појасеви; доњи делови као одећа; 

горњи делови као одећа; капе као покривала за главу; 

шешири; капе; капути; јакне; одећа отпорна на воду; 

хаљине; обућа; чарапе и плетена трикотажа; фармерке; 

панталоне; кошуље; сукње; кратке панталоне; чарапе; 

купаћи костими; дуксерице; тренерке; џемпери; доњи 

веш; прслуци; одећа за спавање; пиџаме; комбинезони; 

пуловери; радни комбинезони; одела; шалови; рукавице; 

рукавице са једним прстом; штитници за уши; кравате; 

трегери; маске за спавање.  
 

(111) 84102 (181) 02.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1595 (220) 02.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 

Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

UX250h 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 84103 (181) 02.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1596 (220) 02.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 

Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

UX300e 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 84104 (181) 23.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1736 (220) 23.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) Miros Land d.o.o. and STUR i agencija Miros 

Zlatibor, Miroslav Kolarević preduzetnik, Рујно 5, 

31315, Златибор, RS i Рујно 5, 31315, Златибор, RS 

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

(540) 

VILA BOROVA 
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(511) Кл. 35:  пословно управљање хотелима; услуге 

односа са јавношћу; услуге оглашавања, маркетинга 

и промоција; услуге помоћи у пословању.  

Кл. 36:  послови везани за непокретности; 

изнајмљивање непокретности; услуге агенција за 

промет непокретности; услуге професионалног 

управника.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; изградња и рушење 

зграда, услуге у домену грађевинарства; услуге 

одржавања апартмана и стамбених зграда; услуге 

вешераја (прања рубља); услуге одржавања и 

чишћења домаћинства.  

Кл. 39:  транспортне услуге; организовање путовања; 

изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање возила; достава хране.  

Кл. 41:  организовање спортски и културних 

активности; организовање и вођење конференција, 

конгреса и симпозијума; услуге спортског и фитнес 

тренирања (услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]) (спортска обука (тренирање)).  

Кл. 43:  резервације смештаја, хотелске резервације; 

изнајмљивање просторија за састанке; посредовање у 

издавању смештајних јединица (изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање смештаја за 

одмор; резервисање привременог смештаја); услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге 

рецепције за привремени смештај [предаја кључева]; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

ресторана, кафе-ресторана и барова.  
 

(111) 84105 (181) 04.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1790 (220) 04.10.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) HORUS WEAR d.o.o., Краља Милана 22-24, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 28.05.00  

(511) Кл. 24:  банери од текстила; вунене тканине; 

еластична тканина за одећу; еластичне тканине; 

еластичне чарапе; еластични ткани материјал; етикете 

од платна које се наносе пеглањем; етикете од текстила; 

етикете од текстила које се пришивају на одећу; заставе 

од текстила или пластике; заставице од тканине; 

плетена или неплетена тканина од текстила; плетене 

тканине; плетени материјали од вунене пређе; плетени 

материјали од памучне пређе; плетени материјали од 

пређе са хемијским влакнима; плетени материјали од 

свилене пређе; поставе [текстилне]; рекламне заставице 

од тканине; текстилни материјал; текстилни материјали 

за израду одеће; тканине за текстилну употребу; 

тканине израђене од синтетичких материјала; тканине 

које се лепе топлим поступком; тканине од полиестера; 

тканине од полусинтетичких влакана; тканине од 

синтетичких влакана; тканине са имитацијом 

животињске коже; украсне заставице од текстила или 

пластике; штампани текстилни материјали.  

Кл. 25:  блузе; блузе, кошуље; блузе са дугим 

рукавима; блузе са кратким рукавима; водоотпорна 

обућа; водоотпорна одела за мотоциклисте; 

водоотпорна одећа; водоотпорна спољашна одећа; 

водоотпорне панталоне [панталоне]; водоотпорне 

ципеле; водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; 

вунена одећа; вунени џемпери; вунени шалови; горњи 

делови одеће за децу; горњи делови одеће за жене; 

горњи делови одеће за мушкарце; горњи делови одеће 

за одрасле; горњи делови тренерке; горњи делови 

тренерки; готова, конфекцијска одећа; дечије 

панталоне; доњи делови одеће за децу; доњи делови 

одеће за жене; доњи делови одеће за мушкарце; доњи 

делови одеће за одрасле; доњи делови одеће [одећа]; 

доњи делови тренерке; дресеви за фудбал; дресови без 

рукава; дресови [одећа]; држачи панталона [трегери]; 

дугачки доњи веш; дуге гаће; женска обућа; женске 

панталоне; зимске јакне; зимске рукавице; зимске 

чизме; зимски капути; зштитне панталоне; јакне за 

мотоциклисте; јакне за пешачење; јакне за 

планинарење; јакне за сафари; јакне које рефлектују 

светлост; јакне од вештачког крзна; јакне [одећа]; 

јакне од овчје коже; јакне отпорне на ветар; јакне 

отпорне на временске услове; јакне са два лица; јакне 

са дугим рукавима; кабанице; кабанице [одећа]; 

каишеви за струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви 

од тканине [одећа]; каки панталоне [одећа]; 

камуфлажне панталоне; капе; капе са 

штитником.комбинезони; кожна одела; кожне јакне; 

комбинезони [одећа]; комплети [одећа]; кошуље за 

мушкарце; кошуље за одрасле; кратке панталоне; 

кратке панталоне бермуде; крзнене јакне; ловачке 

јакне; ловачке панталоне; ловачке чизме; ловачки 

прслуци; мајице; мајице за трчање; мајице кратких 

рукава са штампом; мајице [одећа]; мајице са 

крагнама; мајице са кратким рукавима; мајице са 

штампом; мараме за главу; мараме, шалови; мушка и 

женска обућа; мушка одела; мушке панталоне; 

непромочиве јакне и панталоне; непромочиве 

панталоне; одећа за девојчице; одећа за децу; одећа за 

дечаке; одећа за жене; одећа за купање; одећа за 

мотоциклисте; одећа за мушкарце; одећа за мушкарце, 

жене и децу; одећа за плажу; одећа за спавање; одећа 
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од вештачког крзна; одећа од коже; опрема за кишу; 

панталоне; панталоне за одрасле; панталоне за 

пешачење; панталоне за планинарење; панталоне за 

сваки дан; панталоне за снег; панталоне отпорне на 

временске услове; панталоне са великим џеповима; 

патике; ролке-џемпери; рукавице без прстију; 

рукавице за бициклисте; рукавице за возаче; рукавице 

за јахање; рукавице за мотоциклисте; рукавице за 

скијање; рукавице [одећа]; спортске мајице, дресови; 

тренерке за мушкарце; тренерке за одрасле; чарапе 

које упијају зној; чарапе против знојења; чизме за 

снег; џемпери; џемпери за жене; џемпери за 

мушкарце; џемпери за одрасле; шалови; шалови, 

мараме; шортсеви.  

Кл. 42:  графички дизајн; графички дизајн 

посредством рачунара; графички дизајн промотивног 

материјала; дизајн анимација; дизајн графичке 

илустрације; дизајн и развој производа; дизајнирање 

додатака одећи; дизајнирање одеће; дизајнирањње 

одеће; индустријски и графички дизајн; модни 

дизајн; пружање информација о услугама модног 

дизајна; пружање услуге контроле квалитета; развој 

производа; тестирање текстила; услуге графичког 

дизајна; услуге дизајна; услуге дизајна које се односе 

на штампани материјал; услуге дизајна у 

малопродаји; услуге дизајнирања паковања.  
 

(111) 84106 (181) 13.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1685 (220) 13.09.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd.,, 

Room 15A07, International Chamber of Commerce 

Building, Building 2, Zhongfu Plaza, No. 799 Chengbei 

Road, , Yiwu City, Zhejiang Province,, CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

SOKANY 

(511) Кл. 8:  шишачи за браду; ручне справе за 

увијање косе; маказице за заноктице; гвоздени 

савијачи; ручне справе за коврджање косе; бријачи, 

електрични или неелектрични; турпије за нокте, 

електричне; апарати за полирање ноктију, 

електрични или неелектрични / справе за полирање 

ноктију, електричне или неелектричне; апарати за 

шишање за личну употребу, електрични и 

неелектрични; справице за сечење ноктију, 

електричне и неелектричне; прибор за маникирање; 

уређаји за депилацију, електрични и неелектрични; 

прибор за маникирање, електрични; увијачи 

трепавица; апарати за плетење косе, електрични; 

апарати за ласерско уклањање длачица, осим за 

медицинску употребу.  
 

(111) 84107 (181) 18.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1333 (220) 18.07.2022. 

 (151) 20.02.2023. 

(732) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS 

SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, also 

trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street,  

151 25 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 06.07.01; 24.17.02; 26.04.12; 26.04.16; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена  (Пантоне 186 Ц), плава (Пантоне 294 

Ц), сива (Пантоне 430 Ц)  

(511) Кл. 9:  кредитне картице; кодиране кредитне 

картице; кодиране пластичне картице; кагнетне дебитне 

картице; магнетне картице; електронске картице за 

попуст; паметне картице лојалности; кодиране картице 

лојалности; кодиране (магнетне) картице; кодиране 

картице; магнетно кодиране картице.  

Кл. 16:  кредитне картице без магнетног кодирања; 

дебитне картице без магнетног кодирања; штампане 

картице.  

Кл. 35:  услуге картице лојалности; услуге програма 

лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге 

организације, рада и надзора шема лојалности и 

подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз 

програме лојалности купаца; услуге управљања 

лојалношћу купаца путем подстицајних или 

промотивних шема.  

Кл. 36:  услуге кредитних картица; услуге издавање 

кредитних и дебитних картица; пружање услуга 

кредитних и дебитних картица; услуге издавања 

вредносних симбола (знакова) у вези са шемама 

лојалности купаца; услуге финансијског пословања.  
 

(111) 84108 (181) 26.04.2032. 

(210) Ж- 2022-761 (220) 26.04.2022. 

 (151) 20.02.2023. 
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(732) Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O. 

Box 188, Thorofare, NJ 08086, US 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.12; 26.04.24; 26.11.06; 26.11.13  

(511) Кл. 7:  машине за етикетирање; машине за 

означавање цена; машине за штампање етикета и 

докумената у сврху означавања цена производа, 

мерења производа и сврхе инвентара производа.  

Кл. 9:  компјутерски софтвер за малопродају и 

техничку производњу информативних материјала, 

нарочито компјутерски софтвер за одређивање цена 

производа; електронски сигурносни системи и 

системи за надзор укључујући магнетне сензоре, 

магнетне ознаке и магнетне деактиваторе ознака; 

контролни системи за електронски приступ за 

обезбеђивање имовине корпорације, нарочито 

контролне картице за приступ, читачи контролних 

картица за приступ, компјутери за управљање и 

контролу електронских контролних система за 

приступ и компјутерски програми за управљање 

електронским контролним системима за приступ; 

телевизијски систем затвореног кола за надзор 

имовине који укључује телевизоре, контролере, 

камере и компјутере и компјутерске програме за 

управљање и контролу телевизијских система 

затвореног кола; радиофреквентни системи за 

идентификацију и надзор, за праћење локације и 

управљање имовином који укључују 

радиофреквентне читаче, радиофреквентне ознаке и 

компјутере и компјутерске програме за рад 

радиофреквентних система за идентификацију и 

надзор; електронске сигурносне ознаке за 

причвршћивање на потрошачке производе у 

малопродајним објектима; системи за електронски 

надзор који укључују антене за електронски надзор 

артикала за праћење имовине; радиофреквентни 

системи за идентификацију и надзор за праћење 

имовине, који укључују радиофреквентне читаче и 

идентификационе радиофреквентне ознаке; 

компјутерски софтвер који се може преузети или 

наснимљени компјутерски софтвер за одржавање и 

рад система електронског надзора за употребу у вези 

са напред поменутом робом; електронске сигурносне 

ознаке направљене првенствено од пластике са и без 

упозоравајућих карактеристика за спречавање крађе 

робе у малопродајним објектима; електронска 

заштитна опрема, нарочито апарати за откривање 

уклоњених предмета и лоцирање изгубљених 

предмета.  

Кл. 16:  оловке, канцеларијски материјал и прибор, 

артикли од папира и артикли од картона, нарочито 

штампани или празни постери, штампани или празни 

знакови, штампани листови и штампани обрасци за 

качење у продајним просторијама за потребе 

промоције продаје; штампане картице са редним 

бројевима, држачи за штампане картице са редним 

бројевима и изложбене табле; комплети за ручно 

штампање етикета за етикетирање производа који се 

састоје од штампаних етикета не од текстила, 

специјалних мастила која се користе у 

обележивачима цена за обележавање етикета, 

машина за етикетирање, диспензера етикета, блокова 

за штампање, допуна мастила и ваљака са мастилом 

за унапређење продаје, рекламирање и надзор 

артикала у малопродајним објектима.  

Кл. 45:  услуге обезбеђења, нарочито, спречавање 

неовлашћеног уклањања материјала из 

контролисаних зона.  
 

(111) 84109 (181) 27.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1765 (220) 27.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Educons Univerzitet , Војводе Путника 87, 

21208, Сремска Каменица, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 03.07.24; 11.03.18; 18.05.06; 27.05.01; 27.05.17 

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

пружање услуга у области образовања.  
 

(111) 84110 (181) 28.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1769 (220) 28.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) INGREDIA, 51, AVENUE FERNAND 

LOBBEDEZ, 62000 ARRAS, FR 
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(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.17; 26.04.18; 27.01.06; 27.05.01; 

27.07.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, плава, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; ветеринарски 

производи; дијететска храна за медицинску 

употребу; дијететска храна за ветеринарску 

употребу; храна за бебе; додаци исхрани.  

Кл. 29:  желеји; джемови; компоти; јаја, млеко и 

млечни производи.  
 

(111) 84111 (181) 03.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1784 (220) 03.10.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Удружење грађана Србија Центар,  

Стојана Протића 48, 11000, Београд, RS 

(740) др Гавриловић М. Слободан, Бирчанинова 

8/ИИИ, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 24.15.01; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава  

(511) Кл. 16:  амбалажа за флаше од папира или 

картона; беџеви са именом [канцеларијски прибор]; 

бележнице, нотеси; билтени; блокови [канцеларијски 

материјал]; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; дописнице, разгледнице; 

држачи страница књига; етикете од папира или 

картона; жигови [печати]; заставе од папира; заштитне 

корице за књиге; календари; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; картон; 

каталози; коверте; корице [канцеларијски материјал]; 

кошуљице за списе; кутије за оловке; књиге; књижице; 

летци, флајери; магазини [периодични]; материјал за 

обуку [изузев апарата]; музичке честитке, разгледнице; 

налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од 

папира или картона; новине; обележивачи за књиге; 

оловке; омотачи за флаше од картона или папира; 

папир; папир за паковање; папирне или картонске 

кутије; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; периодичне публикације; 

подметачи од папира; портрети; постери; приручници; 

проспекти; свеске; слике; транспаренти [банери] од 

папира; украсне папирне заставице; улазнице; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; формулари [штампани]; 

честитке, разгледнице; школска опрема [свеске и 

прибор за писање]; штампане публикације; штампане 

ствари; штампани материјал [вискока штампа]; 

штампани роковници.  

Кл. 35:  ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; дистрибуција рекламног материјала; 

економске прогнозе; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или маркетиншке 

сврхе; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; 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; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; непосредно оглашавање 

путем поште; обрада текста; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; 

пословна истраживања; пословне процене; 

презентација робе; прикупљање статистичких података; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; професионалне 

пословне консултације; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација путем 

интернет странице; рекламирање; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; секретарске услуге; услуге комерцијалног 

лобирања; услуге корпоративне комуникације; услуге 

односа са медијима; услуге односа са јавношћу; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе; 

услуге претплате на новине за друге; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.  
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Кл. 41:  академије [образовне]; дистрибуција 

филмова; електронско издаваштво; издавање књига; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; испити 

из области образовања; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

обука [тренирање]; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; подучавање; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

пренос знања и искуства [обучавање]; припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање услуга у области 

образовања; услуге музеја [презентације, изложбе]; 

услуге пружања обуке; учење на даљину.  
 

(111) 84112 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1776 (220) 30.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Vertigoheel 

(511) Кл. 5:  ветеринарски препарати; фармацеутски 

и природни лекови; лекови за ветеринарску 

употребу; хомеопатски фармацеутски препарати; 

хомеопатски суплементи; хомеопатске 

антиинфламаторне масти; биолошки препарати за 

медицинску употребу; биолошки препарати за 

ветеринарску употребу; хигијенски препарати за 

медицинску употребу; дијететска храна прилагођена 

за медицинске сврхе; дијететски препарати 

прилагођени за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за ветеринарску употребу; 

храна за бебе; додаци исхрани за људе и животиње; 

фластери, материјали за превијање; завоји, 

медицински; материјал за пуњење зуба; материјали 

за зубне отиске; средства за дезинфекцију; препарати 

за уништавање штетних животиња; фунгициди; 

хербициди; ветеринарски препарати; фармацеутски 

препарати.  
 

(111) 84113 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1777 (220) 30.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Lymphomyosot 

(511) Кл. 5:  ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; биолошки 

препарати за ветеринарску употребу; хигијенски 

препарати за медицинску употребу; дијететска храна 

прилагођена за медицинске сврхе; дијететски препарати 

прилагођени за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за ветеринарску употребу; храна 

за бебе; додаци исхрани за људе и животиње; фластери, 

материјали за превијање; завоји, медицински; материјал 

за пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(111) 84114 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1778 (220) 30.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Traumeel 

(511) Кл. 3:  козметика; препарати за негу коже; 

препарати за чишћење и препарати за парфемисање 

ваздуха; препарати за негу животиња; козметика за 

животиње; етерична уља и ароматични екстракти; 

препарати за чишћење тела и козметичку негу; 

парфимерија и мириси; препарати за оралну хигијену; 

препарати од алое вере за козметичке сврхе; масти за 

козметичке сврхе; козметика и козметички препарати; 

природна козметика; лепак за козметичке сврхе; масти за 

козметичку употребу; производи за негу беба 

(немедицински ); козметички комплети; сапун.  

Кл. 5:   ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за ветеринарску употребу; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дијететски препарати прилагођени за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

ветеринарску употребу; храна за бебе; додаци 
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исхрани за људе и животиње; фластери, материјали 

за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(111) 84115 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1573 (220) 30.08.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Prototens 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и производи 

од житарица; грицкалице које садрже житарице; 

грицкалице које садрже орашасте плодове; грицкалице 

које садрже сушено воће; грицкалице које садрже 

чоколаду; грицкалице које садрже протеинске додатке; 

енергетске плочице; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви 

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

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(111) 84116 (181) 30.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1574 (220) 30.08.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ Б, 

11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Protocyst 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона средства.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и производи 

од житарица; грицкалице које садрже житарице; 

грицкалице које садрже орашасте плодове; грицкалице које 

садрже сушено воће; грицкалице које садрже чоколаду; 

грицкалице које садрже протеинске додатке; енергетске 

плочице; хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; 

квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини, 

конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други додаци 

јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(111) 84117 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1779 (220) 30.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

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

(540) 

Heel 

(511) Кл. 3:  козметика; препарати за негу коже; 

препарати за чишћење и препарати за парфемисање 

ваздуха; препарати за негу животиња; козметика за 

животиње; етерична уља и ароматични екстракти; 

препарати за чишћење тела и козметичку негу; 

парфимерија и мириси; препарати за оралну хигијену; 

препарати од алое вере за козметичке сврхе; масти за 

козметичке сврхе; козметика и козметички препарати; 

природна козметика; лепак за козметичке сврхе; масти за 

козметичку употребу; производи за негу беба 

(немедицински ); козметички комплети; сапун.  

Кл. 5:   ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; биолошки 

препарати за ветеринарску употребу; хигијенски 

препарати за медицинску употребу; дијететска храна 

прилагођена за медицинске сврхе; дијететски препарати 

прилагођени за медицинску употребу; дијететске 

супстанце прилагођене за ветеринарску употребу; храна за 

бебе; додаци исхрани за људе и животиње; фластери, 

материјали за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
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Кл. 44:  фармацеутске услуге; фармацеутски савети; 

услуге саветовања и информација које се пружају 

путем интернета у вези са фармацеутским 

производима, људском хигијеном и негом лепоте; 

медицинским услугама; услугама здравствене 

заштите животиња; хигијене и неге лепоте; услугама 

здравствене заштите животиња.  
 

(111) 84118 (181) 28.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1770 (220) 28.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) INGREDIA, 51, AVENUE FERNAND 

LOBBEDEZ, 62000 ARRAS, FR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.11.06; 26.11.12; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) цревна, розе, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; ветеринарски 

производи; хигијенски производи за медицинску 

употребу; дијететске супстанце за медицинску употребу; 

додаци исхрани; нутриционистички додаци исхрани; 

храна за бебе и млеко за бебе,одојчад; дијететска пића за 

медицинску употребу.  

Кл. 29:  млеко; млечни производи; млечни производи 

и замене за млечне производе; пића на бази млека; 

напици од млека у којима млеко преовлађује.  
 

(111) 84119 (181) 29.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1771 (220) 29.09.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, 

Helfensteinstr. 47, 73342, Bad Ditzenbach, DE 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

(540) 

SANCT BERNHARD 

(511) Кл. 3:  сапуни; парфимерија; етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; средства за чишћење 

зуба; козметика за животиње, посебно козметика, 

производи за зубну хигијену (за немедицинске 

сврхе), сапуни, шампони, средства за чишћење зуба.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати ;  дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу, 

дијететске супстанце за друге немедицинске сврхе на 

бази витамина, минерала, микроелемената; додаци 

исхрани; ветеринарски препарати; санитарни 

препарати за медицинске намене; дијететске 

намирнице и супстанце за медицинске и 

ветеринарске намене; дијететски суплементи за 

животиње; средства за дезинфекцију; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди; 

биље за медицинску употребу и биљни лекови; 

витамински препарати за животиње.  

Кл. 29:  дијететске супстанце на бази протеина.  

Кл. 30:  чај; дијететске супстанце на бази угљених 

хидрата и влакана.  

Кл. 31:  храна за животиње укључујући храну за 

домаће животиње; допунска прехрана; пића за кућне 

љубимце; коске за жвакање.  

Кл. 32:  безалкохолна пића, воћна пића и воћни 

сокови; сирупи и други препарати за прављење 

напитака.  
 

(111) 84120 (181) 05.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1792 (220) 05.10.2022. 

 (151) 21.02.2023. 

(732) URIACH ITALY, S.R.L., PALAZZO F6, 

ASSAGO MILANOFIORI STRADA 1, 20090 

ASSAGO, MILANO, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.05  

(591) љубичаста  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати и супстанце за употребу у гинекологији; 

вагинални антимикотици; средства за вагинално 

испирање за медицинске сврхе; средства за 

вагиналну хидратацију; вагинални лубриканти; 

препарати за медицинску примену; препарати за 

ветеринарску употребу; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена ветеринарској употреби; 

дијететске супстанце прилагођене ветеринарској 

употреби; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; храна за бебе; додаци исхрани 

за људе; дијететски додаци за животиње; фластери, 

материјали за завијање; материјал за пуњење зуба; 

материјали за зубне отиске од ортодонтских 

алгината; дезинфекциона средства.  
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(111) 84121 (181) 14.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1691 (220) 14.09.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Индустријско насеље б.б., 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

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

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; чоколада.  

Кл. 32:  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84122 (181) 14.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1692 (220) 14.09.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Индустријско насеље б.б., 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

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

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши.  

Кл. 32:  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84123 (181) 14.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1693 (220) 14.09.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Индустријско насеље б.б., 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 25.01.01; 25.05.25; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе жуте, зелена, плава  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши.  

Кл. 32:  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84124 (181) 15.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1694 (220) 15.09.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.15; 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, зелена, плава  

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

млеко преовлађује.  

Кл. 30:  слаткиши; пића од чоколаде са млеком; 

чоколада.  

Кл. 32:  напици за спортисте обогаћени протеинима.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84125 (181) 14.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1843 (220) 14.10.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) "INNVENTA PHARM" Društvo sa 

ograničenom odgovornošću, Шуматовачка 36,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84126 (181) 28.01.2032. 

(210) Ж- 2022-133 (220) 28.01.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, City of 

Auburn Hills, State of Michigan 48326, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

UPLAND 

(511) Кл. 12:  моторна возила и делови за њих, изузев 

бицикла и мотоцикла и делова за њих.  
 

(111) 84127 (181) 16.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1173 (220) 16.06.2022. 

 (151) 22.02.2023. 

(732) Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje AD 

Leskovac, Влајкова 199, 16000, Лесковац, RS 

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

(540) 

FRONTIENT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; фармацеутски препарати и 

супстанце за лечење канцера; фармацеутски 

препарати и супстанце за превенцију канцера.  

Кл. 35:  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских и санитарних препарата 

и медицинског материјала.  
 

(111) 84128 (181) 08.02.2032. 

(210) Ж- 2022-230 (220) 08.02.2022. 

 (151) 23.02.2023. 

(732) CARNEX д.o.o. Индустрија меса Врбас, 

Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11  

(511) Кл. 29:  паштете од различитих врста меса и 

рибе.  
 

(111) 84129 (181) 20.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1199 (220) 20.06.2022. 

 (151) 23.02.2023. 

(732) TOK d.o.o., Илије Чалића 2, 11250, Beograd, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.11; 27.05.13  

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

аклохолни воћни екстракти, битери [горка алкохолна 

пића], аперитиви, дестилована пића, дигестиви 

[ликери и жестока пића], вино, џин, ликери, 

медовина, киршч, жестока пића, ракије (бренди), 

пикет, виски, алкохолне есенције, алкохолни 

екстракти, алкохолна пића која садрже воће, рум, 

водка, помешана алкохолна воћна пића, која нису на 

бази пива.  
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Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај; 

консултантске услуге у области кетеринга хране и 

пића; пружање информација у виду рецепата за 

напитке.  
 

(111) 84130 (181) 12.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1458 (220) 12.08.2022. 

 (151) 23.02.2023. 

(732) Globe Trade Centre spolka akcyjna, Komitetu 

Obrony Robotnikow, nr 45A, 02/146, Варшава, PL 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена.  

(511) Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос средстава; 

електронски пренос средстава који се пружа путем 

технологије ланца блокова [блокчеин]; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

поклон-картица; издавање пословног простора 

[непокретности]; издавање путничких чекова; 

изнајмљивање заједничких канцеларија за рад; 

изнајмљивање некретнина; изнајмљивање 

пољопривредних газдинстава; инвестирање капитала; 

инвестирање средстава; инвестициони фондови; 

клириншки послови [финансије]; консултације о 

осигурању; најам апартмана; нотирање цена на берзи; 

нумизматичка процена; обавештења о карбон 

кредитима; обрада плаћања извршених кредитним 

картицама; обрада плаћања извршених платним 

картицама; онлајн банкарство; организовање 

новчаних прикупљања; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; осигурање живота; осигурање 

од пожара; осигурање од последица несрећног 

случаја; позајмљивање уз заложно обезбеђење; 

поморско осигурање; послови везани за 

непокретности; посредовање на берзи; посредовање у 

осигурању; посредовање у промету некретнина; 

посредовање у промету са хартијама од вредности; 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

припрема понуда за потребе процене трошкова; 

провера чекова; процена антиквитета [старина]; 

процена накита; процена накнада штете [финансијска 

процена]; процена некретнина; процена поштанских 

марака; процена уметничких дела; пружање 

информација о осигурању; пружање финансијских 

информација; трговање акцијама и обвезницама; 

убирање најамнине [станарине]; управљање 

непокретностима; управљање стамбеним зградама; 

услуге агенција за изнајмљивање смештаја [станова]; 

услуге агенција за наплату дугова; услуге агенција за 

промет некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге изплате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; услуге 

мобилног банкарства; услуге осигурања; услуге 

плаћања електронским новчаником; услуге пословне 

ликвидације, финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; фактор инг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене [осигурање, 

банкарство, некретнине]; финансијске услуге при 

царинском посредовању; финансијско процењивање 

вуне; финансијско спонзорисање; финансијско 

управљање; финансијско управљање исплатама 

надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање куповине на лизинг; фискално 

процењивање.   
 

(111) 84131 (181) 12.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1457 (220) 12.08.2022. 

 (151) 23.02.2023. 

(732) Globe Trade Centre spolka akcyjna, Komitetu 

Obrony Robotnikow, nr 45A, 02/146, Варшава, PL 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена.  

(511) Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос средстава; 

електронски пренос средстава који се пружа путем 
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технологије ланца блокова [блокчеин]; зајмови на рате; 

здравствено осигурање; издавање вредносних бонова; 

издавање кредитних картица; издавање поклон-картица; 

издавање пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам апартмана; 

нотирање цена на берзи; нумизматичка процена; 

обавештења о карбон кредитима; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; онлајн банкарство; 

организовање новчаних прикупљања; организовање 

финансирања за грађевинске пројекте; осигурање 

живота; осигурање од пожара; осигурање од последица 

несрећног случаја; позајмљивање уз заложно 

обезбеђење; поморско осигурање; послови везани за 

непокретности; посредовање на берзи; посредовање у 

осигурању; посредовање у промету некретнина; 

посредовање у промету са хартијама од вредности; 

прикупљање прилога за добротворне фондове; припрема 

понуда за потребе процене трошкова; провера чекова; 

процена антиквитета [старина]; процена накита; процена 

накнада штете [финансијска процена]; процена 

некретнина; процена поштанских марака; процена 

уметничких дела; пружање информација о осигурању; 

пружање финансијских информација; трговање акцијама 

и обвезницама; убирање најамнине [станарине]; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештаја 

[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге 

агенција за промет некретнина; услуге актуара; услуге 

берзанског посредовања; услуге давања гаранције; 

услуге залагаоница; услуге исплате пензија; услуге 

јемства; услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге мобилног банкарства; услуге осигурања; услуге 

плаћања електронским новчаником; услуге пословне 

ликвидације, финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; фактор инг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за подношење 

понуда; финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; финансијске услуге при царинском 

посредовању; финансијско процењивање вуне; 

финансијско спонзорисање; финансијско управљање; 

финансијско управљање исплатама надокнада за друге; 

финансирање зајмова; финансирање куповине на лизинг; 

фискално процењивање.   

(111) 84132 (181) 14.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1689 (220) 14.09.2022. 

 (151) 23.02.2023. 

(732) FASHION CO DОО BEOGRAD (NOVI 

BEOGRAD), Булевар Михајла Пупина 115 б,  

11 000, Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црно, бела, бордо  

(511) Кл. 16:  папирни или картонски производи, 

наиме, кесе и папир за паковање, папирне или 

картонске кесе и кутије, кутије за шешире, водене 

боје, нацрти, сетови за сцену, архитектонски модели; 

штампани производи нарочито постери, албуми, 

атласи, брошуре, мапе, разгледнице, каталози, ознаке 

које нису од тканине, штампани материјали, књиге, 

новине, периодична издања, журнали, дневници, 

траке; материјал за повезивање књига; фотографије; 

прибор за писање нарочито блокови, блокови за 

цртање, папири за упијање, свеске, календари, 

коверте, папир за писање, књиге; лепкови за прибор 

за писање или кућну употребу; уметнички материјал; 

четкице за сликање; материјали за писаће машине и 

канцеларију (осим намештаја), нарочито подлоге за 

писање, кутије и подлоге за печат, носачи за писма, 

ножеви за писма, оловке, табле за писање, држачи за 

мастило, тегови за папир, држачи за оловке, подлоге 

за столове, патроне за оловке; инструкције или 

материјал за учење (осим апарата); пластични 

материјал за паковање (није укључено у остале 

класе); тип штампе, блокови за штампу. 

Кл. 18:  кожа и имитација коже; торбе и кофери; 

путна торба, спортска торба; ручна торба, ранчеви; 

торбе за плажу, школске торбе, satchel ташне, торбе 

за куповину; путни кофери; путне торбе за одећу и 

обућу; attache ташна и ташна за документа, аттацхе 

ташна за документа, актовка (кожна галантерија); 

торбице, новчаници, држачи за картице (новчаници), 

торбице за ситнину, торбице за кључеве (кожна 

галантерија); кутије од коже или имитације коже; 

путни сетови (кожна галантерија); несесер за 

козметику, неуграђени; кожне торбе, клач ташне 

(вечерње ташне); сунцобрани; кишобрани; одећа за 

животиње, торбе за ношење животиња.  
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Кл. 25:  одећа; мајица са кратким рукавима; кошуље, 

кошуље са кратким рукавима; комбинезони, блузе, 

џемпери и пуловери, дресови (одећа), плетиво 

(одећа), капути, јакне, парке, кабанице, мантили, 

капуљаче (одећа), пончо, одела, комбинације (одећа), 

хаљине, сукње, сукња-шорц, шорцеви, панталоне, 

боксерице, хеланке (панталоне), доњи веш; пиџаме, 

спаваћице, кућна хаљина (огртач), бадемантили, 

купаћи костими, купаће гаће, корсети (доњи веш), 

крагне (одећа), крагне које се могу скинути, ешарпе, 

манжетне (одећа), кимона, дечје рубље (одећа), 

каишеви (одећа), каишеви за новац (одећа), шалови, 

мараме, марамице за џеп, кравате, трегери, рукавице 

(одећа), рукавице без прстију, рукавице са спојеним 

прстима, муфови (одећа), муфови за уши (одећа), 

мараме за врат; одећа за главу, шешири, вунене капе, 

мараме за главу (одећа), качкети, капе, чарапе, 

хулахопке, маске за спавање, обућа, ципеле, спортска 

обућа, чизме, полу-дубоке чизме, еспадриле или 

сандале, камашне, ски чизме, папуче.  

Кл. 35:  малопродаја парфимерије, одеће, обуће и 

покривала за главу, текстилна роба, роба од коже или 

имитације коже, торбе, наочаре и наочаре за сунце, 

накит, сатови и хронометријски инструменти, 

малопродаја преко интернета, коју омогућава 

глобална рачунарска мрежа, понуда парфема, одеће, 

обуће и покривала за главу, текстилне робе, робе од 

коже или имитације коже, торби, наочара и наочара 

за сунце, накита, сатова и хронометријских 

инструмената, рекламне и промотивне услуге, 

нарочито преко електронских средстава, најам 

рекламног простора, публикације, директна пошта, 

рекламирање преко интернета на рачунарској мрежи, 

анкетирање, студије тржишта, услуге повезане са 

комерцијалним промотивним активностима у свим 

формама, наиме спонзорства и услуге организације 

изложби и промотивне информативне кампање.  
 

(111) 84133 (181) 02.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1593 (220) 02.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) HER GYM DOO, Јурија Гагарина 22њ,  

11000, Београд, RS 

(740) Жељко Мијатовић, Кнеза Милоша 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.03.13; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21 

(591) бела и сива боја.   

(511) Кл. 28:  фитнес справе и апарати; зглобни 

тегови за вежбање; једноручни тегови за дизање 

тегова; клупице за дизање тегова; комплети тегова за 

вежбање; појасеви за дизаче тегова [спортска 

опрема]; рукавице за дизање тегова; справе са 

теговима за физичко вежбање; справе са уграђеним 

теговима за вежбање; тегови за ноге, за вежбање; 

тегови за вежбање; тегови за вежбе за зглобове и 

чланке; тегови; тегови за физичко вежбање; вијаче; 

стезници за струк за спортску употребу; степери за 

вежбање; степ за аеробик; степ справе за аеробик; 

траке за трчање.  

Кл. 41:  вођење забавних активности; вођење 

забавних догађаја; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење јога часова; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење часова фитнеса; вођење спортских 

догађаја; вођење спортских такмичења; вођење 

такмичења на интернету; вођење часова; вођење 

часова пренаталног фитнеса; вођење часова телесних 

вежби; забава са ласерским ефектима; забава са 

светлосним ефектима; забава у виду спортских 

такмичења; забава у виду спортских турнира; забава 

у виду спортских утакмица; забава у виду такмичења 

у боксу; забава у виду такмичења у дизању тегова; 

забава у виду такмичења у рвању; забавне и спортске 

активности; здравствена и фитнес обука; здраствени 

клубови за извођење физичких вежби; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских новина којима је 

могуће приступити путем глобалне рачунарске 

мреже; издавање електронских публикација; 

издавање спортске опреме, осим возила; 

консултације у вези са фитнес тренингом; лични 

фитнес тренинг; обука [тренирање]; обучавање јоге; 

одржавање часова, часова под рукодством 

реномираних мајстора, радионица, семинара и 

кампова из области јоге; омогућавање коришћења 

простора и опреме плесних студија; омогућавање 

коришћења простору и опреме за спортске тренинге; 

омогућавање простора за тренирање са препрекама; 

организација и представљање приредби, такмичења, 

игара, концерата и забавних догађаја; организовање 

догађаја из области спорта у добротворне сврхе; 

организовање и вођење фитнес часова; организовање 

и реализација спортских такмичења; организовање 

образовних, забавних, спортских и културних 

догађаја; подучавање борилачких вештина; 

подучавање бокса; подучавање аикида; подучавање 

из бразилске џиу-џице; подучавање кикбокса; 

подучавање мау таи; подучавање мешовитих 

борилачких вештина (мма); подучавање пилатеса; 
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подучавање плеса око шипке; подучавање саватеа; 

подучавање самбо борилачке вештине; подучавање 

теквондоа; подучавање фитнеса у ваздуху; 

подучавање џудоа; пружање информација које се 

односе на рекреативне активности; пружање 

информација које се односе на спорт; пружање 

информација које се односе на спортске догађаје; 

пружање информација о спортским и културним 

активностима; пружање информација о спорту путем 

интернет странице; пружање информација у вези са 

физичким вежбама путем он-лајн интернет страница; 

пружање информација у вези са физичким тренингом 

путем он-лајн интернет страница; пружање курсева 

обуке; пружање објеката и опреме за рекреацију и 

слободне активности; пружање обуке из плеса; 

пружање онлајн информација из области тренирања; 

пружање он-лајн информација у вези са образовним 

активностима, активностима оспособљавања, 

забавним, спортским и културним активностима; 

пружање простора и опреме за фитнес вежбање; 

пружање услуга теретана; спортске активности; 

спортско тренирање; стављање на располагање 

објеката за фитнес и физичке вежбе; услуге клуба за 

фитнес и физичку вежбу; услуге клубова здравља 

[здравствено и фитнес вежбање]; услуге личног 

тренера [фитнес тренинг]; услуге фитнес клубова; 

услуге школе јоге; услуге школе за борилачке 

вештине; часови борилачких вештина; часови 

пливања; часови физичке кондиције.  
 

(111) 84134 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1733 (220) 22.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

SUPETSTAR 

(511) Кл. 31:  храна за кућне љубимце.  
 

(111) 84135 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1734 (220) 22.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, ZUG, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

PETHLETE 

(511) Кл. 31:  храна за кућне љубимце.  
 

(111) 84136 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1442 (220) 10.08.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Марија Штрбац and Зоран Штрбац, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 106, 11070, Нови Београд, RS i 

Булевар Арсенија Чарнојевића 106, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, наранџаста.  

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

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 84137 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1448 (220) 11.08.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) RENATA TB PRODUKT d.o.o. Beograd, 

Исмета Мујезиновића 4, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39, 

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 26.11.06; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  дуван и замена за дуван; цигарете и 

цигаре; електронске цигарете и орални вапоризатори 

за пушаче; артикли за пушаче; шибице.  
 

(111) 84138 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1541 (220) 24.08.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) TITANIUM DOO BEOGRAD, Борска 94д, 

11090, Београд-Раковица, RS 
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(540) 

 

(531) 15.03.05; 26.01.12; 26.04.04; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна  

(511) Кл. 3:  мириси за аутомобиле; препарати за 

чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за 

аутомобилске гуме и точкове; восак за аутомобиле; 

детерџенти за аутомобиле; полимерски премази за 

чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина на 

аутомобилу; препарати за полирање аутомобила; 

препарати за чишћење аутомобилских гума и точкова; 

средства за полирање аутомобила; креме за чишћење 

коже; препарати за чишћење; препарати за чишћење и 

полирање; препарати за чишћење, прање и полирање.  

Кл. 21:  крпе за полирање; крпе за чишћење; четке за 

чишћење точкова аутомобила; четке; четке за прање; 

крпе од микровлакана за чишћење; сунђери за прање; 

сунђери за чишћење.  

Кл. 35:  услуге наручивања преко интернета; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница.  

Кл. 37:  детаљно чишћење и прање аутомобила; 

завршно премазивање аутомобила; полирање 

аутомобила; поправка аутомобила; поправка или 

одржавање аутомобила; поправка или одржавање 

аутомобила и пружање информација о томе; прање 

аутомобила; услуге заштитног премазивања 

аутомобила; услуге сервиса за поправку аутомобила; 

фарбање аутомобила; чишћење аутомобила; 

чишћење и прање аутомобила; гланцање и полирање; 

полирање возила; детаљно чишћење возила.  
 

(111) 84139 (181) 21.04.2032. 

(210) Ж- 2022-752 (220) 21.04.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) DRUŠTVO S OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU XUE PING 

BEOGRAD, Јурија Гагарина 87/55, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  канцеларијски и школски прибор, 

наиме оловке, резачи, пернице, бојице, фломастери, 

маркери, свеске, роковници, планери, спајалице, 

креде, школске табле, беле школске табле, ранчеви, 

гумице за брисање, папир за писање, папир за 

штампање, коверте, штипаљке за папир, пластичне 

фолије за документе, фасцикле за документа, 

маркери за књиге, хефталице, спајалице за папир, 

држачи за спајалице, бушилице рупа за папир, 

сталци за документа, течни коректори и коректорске 

траке, кутије за канцеларијски прибор, кутије за 

школски прибор, лепкови за употребу у школи и 

канцеларији.  
 

(111) 84140 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1653 (220) 09.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 

 11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 02.09.25; 25.01.01; 26.04.14; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) розе, плава и бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84141 (181) 23.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1741 (220) 23.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Davidoff & Cie SA, rue de Rive 2, CH-1200 

Genève, CH 

(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2, Београд 

(540) 
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(531) 25.01.01; 25.07.03; 25.07.25; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) тамно розе, тамносива, светлосива  

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или сиров; производи 

на бази дувана; замене за дуван, не у медицинске и 

куративне сврхе; цигарете; електронске цигарете; 

течни раствори за електричне цигарете; артикли за 

пушаче, упаљачи за цигарете; пепељаре; шибице.   
 

(111) 84142 (181) 23.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1740 (220) 23.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Davidoff & Cie SA, rue de Rive 2, CH-1200 

Genève, CH 

(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.07.03; 25.07.08; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамнољубичаста, љубичаста, тамносива, бела  

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или си ров; производи 

на бази дувана; замене за дуван, не у медицинске и 

куративне сврхе; цигарете; електронске цигарете; 

течни раствори за електричне цигарете; артикли за 

пушаче, упаљачи за цигарете; пепељаре; шибице.   
 

(111) 84143 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1667 (220) 09.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Red Stone Gaming doo, Александра Медведева бб, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

Book of Dread 

(511) Кл. 9:  софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

апарати за електронско емитовање; електронски 

апарати за бежични пријем, складиштење и пренос 

података и порука; програми снимљени на 

електронским колима за апарате за забаву са 

екранима од течних кристала; потрошачки програми 

за видео игре; касете за видео игре; програми за 

интерактивне видео игре; софтвер за видео игре; 

рачунарски софтвер за аркадне апарате и игре; 

електронске компоненте за игре на срећу; програми 

за игрице за машине са видео игрицама на жетоне; 

електронски терминали за издавање листића игара на 

срећу; интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

рачунаре; интерактивни мултимедијални програми за 

рачунарске игре; интерактивни мултимедијални 

рачунарски програми; интерактивни мултимедијални 

софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер; 

касете за рачунарске игре; кертриџи за игре за 

употребу на апаратима за електронске игре; 

програми видео игара; програми за електронске игре; 

програми за интерактивне рачунарске игре; 

програми за мрежне оперативне системе; програми 

за рачунарске игре; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; пројектори за индустрију забаве; 

рачунарски програми и софтвер; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски програми 

[софтвер]; рачунарски програми чувани у 

дигиталном формату; рачунарски програмски 

пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски 

портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер из категорије видео игара; 

рачунарски хардвер и софтвер; софтвер; софтвер за 

електронске игре; софтвер за електронске игре за 

бежичне уређаје; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за 

ручне електронске уређаје; софтвер за игре 

виртуелне реалности; софтвер за рачунарске игре и 

упутства у електронском формату који се продају 

заједно; рачунарски софтвери за видео и рачунарске 

игрице; рачунарски оперативни софтвер; снимљени 

програми за рачунарске игре; машине за аутоматске 

уплате и депозите; бежични контролери за праћење и 

контролисање функционисања електронских уређаја, 

не укључујући контролере за конзоле за игру; 

софтвер за приступ интернету.  

Кл. 28:  слот машине [машине за игре]; игре; апарати 

за игре; жетони за игре; карте за игру; апарати за 
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аркадне видео игре; апарати за игре на срећу; 

картице за гребање за игре на срећу; конзоле за 

видео игре; машине за видео игре; чипови за игре на 

срећу; преносне игре и играчке са 

телекомуникационим функцијама; преносиве видео 

игре са дисплејем од течних кристала; апарати за 

видео игре; компјутеризовани столови за видео игре; 

кућишта за аркадне видео игре; самостални апарати 

за видео игре; џепни уређаји за видео игре; апарати 

на новчиће за аркадне видео игре; терминали за 

видео лутрију [аутомати за игре]; уређаји за видео 

игре који се прикључују на телевизор; апарати за 

видео игре који су прилагођени за употребу на 

спољашњем екрану или монитору; електронски и 

електромеханички столови за друштвене игре са 

видео излазом; конзоле за видео игре за коришћење 

са екстерним екраном или монитором; електричне 

бинго машине [аутомати за игре]; жетони за бинго 

картице; бинго картице; машине за аркадне игре; 

аутомати за игре [машине за игре на срећу са 

калибрисаном исплатом]; жетони за покер [опрема за 

игре]; апарати за забаву прилагођени за употребу са 

спољним екраном за приказивање или монитором; 

апарати за корисничке игре прилагођени за употребу 

са спољашњим екраном за приказивање или 

монитором; апарати са видео играма који се 

прикључују на телевизор; аутомати за игре који 

производе или приказују исходе опклада; аутомати 

за игре опремљени уређајем који прихвата опкладе; 

забавни апарати на новчиће; игре коцкицама; игре са 

картама за размену; карте за кено; комплети 

потрошних тикета за играње игара на срећу; конзоле 

за електронске игре пројектоване за коришћење са 

спољним екраном или монитором; конзоле за игру; 

коцке за игру које се могу међусобно спајати; 

коцкице; листићи за лутрију; машине за забаву, 

аутоматске и које се покрећу кованицама; машине за 

играње игара на срећу; пачинко [механичке игре]; 

ручне електронске игрице; ручне електронске видео 

игрице; ручне игрице са екранима од течних 

кристала; ручне јединице за електронске игре 

прилагођене за коришћење са екстерним екраном 

или монитором; ручне јединице за играње видео 

игара; ручне јединице за играње електронских игара; 

ручне јединице за играње електронских игара за 

употребу са спољашњим екраном или монитором; 

ручне конзоле за играње видео игара; столови за 

рулет; флипер апарати; флипер машине; флипер 

машине које раде на новчиће; чипови за игре; 

штампани листићи за лутрију; електронске мете за 

игре и спортове; столови за крапс [опрема за 

друштвене игре].  

Кл. 41:  пружање услуга казина [игре на срећу]; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; услуге 

разоноде; изнајмљивање електронских апарата за 

игре на срећу; изнајмљивање аркадних машине за 

видео игре; услуге бинго салона; вођење забавних 

активности; вођење забавних догађаја; вођење 

забавних догађаја уживо; забава путем телевизије 

засноване на интернетском протоколу; 

изнајмљивање апарата за коцкање; изнајмљивање 

видео апарата за играње; изнајмљивање видео игара; 

изнајмљивање казино игара; изнајмљивање 

компјутерских игара; изнајмљивање машина за 

играње видео игара; изнајмљивање носача 

снимљених података у забавне сврхе; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање уређаја и апарата за 

забаву; информације које се односе на забаву у вези 

са рачунарским играма које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; консултантске услуге у 

области забаве; консултантске услуге у области 

забаве које се пружају путем интернета; омогућавање 

играња игара на интернету које се не могу преузети; 

омогућавање привременог коришћења онлајн игрица 

које се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који садрже 

информације из области компјутерских игара и који 

се не могу преузети; омогућавање приступа он-лајн 

покер играма; онлајн пружање услуга игрица 

виртуелне стварности путем рачунарске мреже; 

онлајн услуге забаве; организација такмичења у 

електронским играма; организовање игара; 

организовање игара и такмичења; организовање 

игара и такмичења путем интернета; организовање 

лутрије; организовање лутрије и других активности 

игара на срећу; организовање такмичења путем 

интернета; пружање забаве; пружање информација 

из области забаве путем интернет странице; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање онлајн 

информација из области забаве; пружање он-лајн 

информација у вези са забавом или образовањем; 

пружање он-лајн информација у области забаве 

рачунарским играма; пружање услуга аркадних 

видео игара; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; пружање услуга он-лајн забаве у виду 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара, фиктивних спортских лига и 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду фиктивних спортских лига; пружање услуга 

онлајн компјутерских игара; стављање на 

располагање салона са аутоматима; услуге 

електронских игара које пружа глобална 

комуникацијска мрежа; услуге електронских игара 

путем интернета или друге комуникацијске мреже; 

услуге забаве доступне путем глобалне 

комуникационе мреже; услуге игара; услуге игара 

које се пружају комуникацијом помоћу рачунарских 

терминала или мобилних телефона; услуге игара које 

се пружају на интернету са рачунарске мреже или 
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мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникацијских мрежа; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге казина; услуге казина, игара и 

коцкања; услуге кено салона; услуге клађења; услуге 

коцкања; услуге лутрије; услуге онлајн коцкања; 

услуге повезане са видео аркадним играма.  
 

(111) 84144 (181) 12.05.2032. 

(210) Ж- 2022-847 (220) 12.05.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Agroindustrijsko komercijalna banka AIK 

BANKA a.d. Beograd, Булевар Михаила Пупина 115ђ, 

Нови Београд, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Alluma 

(511) Кл. 36:  финансијске, монетарне и банкарске 

услуге.  
 

(111) 84145 (181) 27.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1761 (220) 27.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

REELS 

(511) Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(111) 84146 (181) 19.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1698 (220) 19.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) SVETOT NA BIBI DOO eksport-import 

Skoplje, UL 516 br. 4, 1000, Skoplje, MK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.03; 02.05.23; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, тиркизно плава, црна, бела, црвена, беж  

(511) Кл. 16:  папир и картон; штампани материјали; 

књиговезни материјал; фотографије; материјали за 

наставу и учење; брошуре; књиге; картице; бојанке; 

стрипови; плакати од папира или картона.  

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

мајице; предње стране мајица; чарапе; спортски 

дресови.  

Кл. 28:  игре, играчке; украси за јелке; бинго 

картице; лутке; балони за забаву; салонске игре; 

карте за играње; плишане играчке; лутке; играчке; 

конзоле за видео игре; модели играчака.  

Кл. 38:  телекомуникационе услуге; прослеђивање 

података; телевизијско емитовање; пренос 

дигиталних датотека; пренос поздрава преко 

интернета; стреаминг видео на захтев.  

Кл. 41:  образовање; пружање обуке; забава; спортске и 

културне активности; академије [образовање]; образовне 

услуге које пружају школе; услуге индустрије забаве; 

филмска продукција, осим комерцијалних филмова; 

интернет издавање електронских књига и часописа; 

вртиц´и; планирање забаве; продукција радио и 

телевизијских програма; музичка продукција; 

представљање разних емисија; пружање информација из 

области образовања; пружање видео записа који се не 

могу преузети на интернету; пружање телевизијских 

програма који се не могу преузети путем услуга видеа на 

захтјев; издавање књига; објављивање текстова, осим 

рекламних текстова; писање сценарија, осим у рекламне 

сврхе; писање сценарија; титловање; учити; телевизијска 

забава; позоришне продукције; изнајмљивање играчака; 

писање текстова; подучавање.  
 

(111) 84147 (181) 27.05.2032. 

(210) Ж- 2022-945 (220) 27.05.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited,  

121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 
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електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 

муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(111) 84148 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-956 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(300) 85105  01.12.2021.  JM. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road,, Bristol, BS3 2LL,, UK 

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

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.15.07; 01.15.09; 01.15.21; 26.04.13; 

26.04.18; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 

електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 

муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(111) 84149 (181) 30.05.2032. 

(210) Ж- 2022-957 (220) 30.05.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(300) 85106  01.12.2021.  JM. 

(732) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road,, Bristol, BS3 2LL,, UK 

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

(540) 

 

(531) 01.05.07; 01.13.01; 01.15.09; 01.15.21; 26.04.13; 

26.15.01; 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 34:  дуван, прерађен или непрерађен; 

цигарете; цигаре; дувански производи; замене за 

дуван, које нису за медицинске или лековите сврхе; 

шибице и артикли за пушаче; електричне и/или 

електронске цигарете; течности за електричне и/или 

електронске цигарете; пушачки артикли за 

електричне и/или електронске цигарете; футроле за 

ношење електричних и/или електронских цигарета; 

муштикле за електричне и/или електронске цигарете; 

уређаји за вапоризацију дувана, дуванских производа 

и замена за дуван; цигарете које садрже замене за 

дуван; електрични и електронски уређаји за 

загревање дуванских патрона, дуванских производа и 

замена за дуван; дуванске патроне, производи од 

дувана и замене за дуван за загревање; делови и 

опрема за наведену робу.  
 

(111) 84150 (181) 16.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1696 (220) 16.09.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., No. 

188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District, 

Changsha, Hunan, CN 

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

(540) 

YANKER 

(511) Кл. 34:  бездимне цигарете;  овлаживачи за 

цигаре; ; испаривачи за бездимне цигарете; уређај за 

грејање који се користи при удисању дувана; 

шибице;  ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван.  
 

(111) 84151 (181) 04.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1789 (220) 04.10.2022. 

 (151) 24.02.2023. 

(732) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Јасмина Ј. Микић, адвокат, Милутина Бојића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање тв програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (впн); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитси, кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (иптв); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне активности; 

услуге разоноде, нарочито пружање забаве путем 

телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије, 

сателитске телевизије и интернета; продукција и 

дистрибуција телевизијског програма; продукција и 

дистрибуција радијских програма; продукција 

програма кабловске телевизије; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

компиловање, продукција, управљање и извођење 

радио, телевизијских, аудиовизуелних, музичких, 

забавних и позоришних програма; продукција филмова 

и видео трака; услуге продукције забавних догађаја 

уживо; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; издавање мултимедијалног материјала 

онлајн; организовање спортских, културних, музичких  

и образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на пољу 

шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских програма, 

филмова, културе, образовања, забаве и спорта; услуге 

објављивања; производња филмова, који нису 

рекламни филмови; продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; забава посредством 

радија; услуге студија за снимање; изнајмљивање 

опреме за осветљавање позоришних и телевизијских 

студија; услуге репортерског извештавања; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, који 

се не могу преузимати, путем видео записа на захтев; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; дистрибуција филмова; услуге 

тонске технике за манифестације; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге технике 

осветљења за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографсање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 84152 (181) 13.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1325 (220) 13.07.2022. 

(551) Жиг гаранције (151) 24.02.2023. 

(732) Универзитет у Београду-Пољопривредни 

факултет , Немањина 6, 11080, Земун-Београд, RS 

(540) 
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(531) 05.03.02; 05.03.13; 05.03.15; 25.01.06; 26.01.02; 

26.01.04; 26.01.15; 26.01.20; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) тамнозелена (#61А04Е), светлозелена 

(#D5F9C0), бордо-љубичаста (#7B0340)  

(511) Кл. 31:   орашасто воће, непрерађено; овас 

(зоб); бобичасто воће, свеже; семе житарица, 

непрерађено; гљиве, свеже; кестен, свеж; краставци, 

свежи; свеже поврће; бундеве, свеже; пасуљ, свеж; 

пшеница; воће, свеже; зрневље (житарице); зелена 

салата, свежа; сочиво, свеже; ланено 6рашно (сточна 

храна); кукуруз; лешник, свеж; црни лук, свеж; 

јечам; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир, свеж; 

грожђе, свеже; рабарбара, свежа; раж; бадем; спанаћ, 

свеж; артичоке, свеже; бели лук, свеж; тиквице, 

свеже; јестиво семе лана, непрерађено; јестиве 

семенке лана, непрерађене; непрерађени клипови 

кукуруза шећерца (ољуштени или неољуштени); 

киноа, непрерађена; хељда, непрерађена; зрна соје, 

свежа; бундевино семе, непрерађено; спелта, 

непрерађена; једнозрна пшеница, непрерађена.   
 

(111) 84153 (181) 01.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1587 (220) 01.09.2022. 

 (151) 27.02.2023. 

(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 

Ingelheim, 55218, DE 

(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,  

11000, Београд 

(540) 

PREVEXXION 

(511) Кл. 5:  вакцине за живину.  
 

(111) 84154 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1783 (220) 30.09.2022. 

 (151) 27.02.2023. 

(732) Monus d.o.o. Beograd-Zemun,  

Александра Дубчека 14, 11080 Земун, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.09; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) Кл. 16:  штампана амбалажа; штампане ствари 

и материјал за дуван; дуван за замотавање; 

производе од дувана; дуван за жвакање; артикле за 

пушаче; филтере за цигарете; шибице; цигарете; 

цигаре.  

Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  
 

(111) 84155 (181) 12.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1321 (220) 12.07.2022. 

 (151) 27.02.2023. 

(732) Vinarija Vinčić d.o.o. Šid, Златка Шнајдера 2, 

22240, Шид, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22  

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

алкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(111) 84156 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1158 (220) 14.06.2022. 

 (151) 27.02.2023. 

(732) GORKI LIST DOO SUBOTICA, Ђорђа 

Натошевића 44, 24000, Суботица , RS 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Булевар Михајла 

Пупина 10в/VI/620, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.02 

(591) црвена, бела, златна  

(511) Кл. 33:  помешана алкохолна пића са ниским 

процентом алкохола, која нису на бази пива; коктели на 

бази алкохолних пића са ниским процентом алкохола; 

производи на бази пенушавог вина, шприцери.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и услуге велепродаје 

помешаним алкохолним пићима са ниским 

процентом алкохола, која нису на бази пива; 

коктелима на бази алкохолних пића са ниским 

процентом алкохола; производима на бази 

пенушавог вина, шприцерима.  
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Кл. 41:  услуге разоноде; организовање и вођење 

конференција; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; планирање забава [забава].  
 

(111) 84157 (181) 09.03.2032. 

(210) Ж- 2022-434 (220) 09.03.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) APS AVIATION PARTS SERVICE doo 

BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 143/115,  

11070 , Нови Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 26.03.04; 26.03.06; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива  

(511) Кл. 35:  оглашавање у вези са ваздухопловима 

и аеродромима; вођење, организовање и управљање 

пословањем у вези са ваздухопловима и 

аеродромима; канцеларијски послови у вези са 

ваздухопловима и аеродромима; услуге малопродаје 

и велепродаје ваздухоплова, летелица, беспилотних 

летелица, метеролошких радара и станица, система 

за заштиту од беспилотних летелица, система за 

опслуживање ваздухоплова на земљи и делова за 

њих; услуге малопродаје и велепродаје резервних 

делова и опреме за ваздухоплове, опреме за 

аеродроме, деловима за опрему за аеродроме, радара, 

радарских система и делова за њих; услуге 

пословног посредовања и саветовања у вези са 

ваздухопловима и аеродромима; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; анализе 

трошкова и цене коштања; економске прогнозе; 

фактурисање; услуге подуговарања, аутсорсинг 

[помоћ у пословању]; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; услуге агенција за увоз и 

извоз, све горе наведене услуге у вези са 

ваздухопловима и аеродромима.  

Кл. 37:  услуге одржавања и поправљања 

ваздухоплова и других летелица;инсталација, 

одржавање и поправка опреме за аеродроме, система 

и опреме за зграде аеродромских терминала; 

изградња аеродромске инфраструктуре; управљање 

пројектима који се односе на изградњу аеродромских 

објеката; консултантске и информативне услуге који 

се односе на изградњу аеродромских објеката; 

изградња аеродрома; саветодавно услуге у вези са 

изменама аеродромских зграда; консултације у вези 

надзора изградње објеката; поправка, одржавање и 

модификација ваздухоплова; услуге пуњења горива 

за ваздухоплова; услуге одржавања и поправке 

мотора ваздухоплова; одржавање или поправка 

авиона; спољашње и унутрашње чишћење 

ваздухоплова; информације у вези са конструкцијом, 

поправком и одржавањем ваздухоплова; одржавање 

и поправка приземљених ваздухоплова; фарбање 

ваздухоплова; пружање информација о услугама 

поправке у сектору ваздухопловства; поправка, 

одржавање и модификација опреме за аеродроме, 

радара, радарских система и делова за њих.  

Кл. 41:  пружање образовања и обуке у 

ваздухопловној индустрији; услуге обуке за 

управљање услугама одржавања и поправљања у 

ваздухопловној индустрији; услуге обуке за софтвер 

за управљање документима у ваздухопловној 

индустрији; услуге обуке за софтвер за управљање 

безбедношћу у ваздухопловној индустрији; услуге 

обуке за софтвер за управљање квалитетом у 

ваздухопловној индустрији; услуге обуке за софтвер 

за управљање ризицима у ваздухопловној 

индустрији; услуге обуке за софтвер за анализу 

података у ваздухопловној индустрији; издавање 

докумената у ваздухопловној индустрији; услуге 

управљања штампањем и администрације за 

ваздухопловну документацију; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге у вези са свим 

горе наведеним услугама.  

Кл. 42:  дизајн, развој и имплементација софтвера за 

опрему за аеродроме, за системе и опрему за зграде 

аеродромских терминала; ажурирање рачунарског 

софтвера; вођење студија техничког пројектовања; 

дизајнирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; истраживања у области 

грађевинских конструкција; одржавање рачунарског 

софтвера; саветовање у вези информационих 

технологија; услуге конверзије података и миграције; 

услуге анализе података о безбедности у 

ваздухопловству; услуге имплементације компјутерског 

софтвера; прилагођавање рачунарског софтвера или веб 

апликација; дизајн, развој, имплементација и 

прилагођавање рачунарског софтвера или веб 

апликација у ваздухопловној индустрији, све горе 

наведене услуге у вези са ваздухопловима и 

аеродромима.  
 

(111) 84158 (181) 20.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1880 (220) 20.10.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Profloxazol 
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(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
 

(111) 84159 (181) 20.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1879 (220) 20.10.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Abexon 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за медицинску 

употребу.  
 

(111) 84160 (181) 22.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1359 (220) 22.07.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка 

84, 23000, Зрењанин, RS 

(740) Ксенија Д. Мајкић, адвокат, Светозара 

Марковића бр. 65/II спрат, стан бр. 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 1:  дестилована вода; закисељена вода за 

пуњење акумулатора; препарати за омекшавање 

воде; хемикалије за избељивање текстила; препарати 

за влажеењ који се користе у избељивању; 

индустријске хемикалије; препарати за одмашћивање 

у производним процесима; детерџенти за употребу у 

производним процесима; препарати за бељење 

(уклањање боје) за индустријску употребу; 

омекшивачи за индустријску употребу.  

Кл. 3:  шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш, 

штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за 

избељивање текстила, плав ило за веш, препарати за 

бељење веша, препарати за чишћење, препарати за 

полирање, средства за полирање намештаја и подова, 

препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за 

полирање, препарати за уклањање мрља, сода за 

прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу 

у производним процесима и за медицинску употребу, 

раствори за чишћење, производи за одмашћивање, 

који нису за употребу у процесу производње, 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати 

за прање, течности за чишћење ветробранских 

стакала, течности за чишћење стакала, препарати за 

уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству (прање веша), 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати 

за хемијско чишћење, неклизајуће течности за 

подове, крпе намочене детерџентом за чишћење, 

средства за сушење судова у машинама за судове, 

восак за подове, хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству, препарати за бељење 

(уклањање боја) за употребу у домаћинству, 

омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна 

абразивна средства за прање, чишћење и полирање, 

прашкаста абразивна средства за праље, чишћење и 

полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC 

шоља, течни детерџент за прање судова, препарати 

за прање и други препарати за употребу код прања 

веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за 

машинско прање посуђа.   

Кл. 5:  детерџенти за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

пургативи (средства за чишћење); средства за 

чишћење; лаксативи; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства; 

антибактеријски сапуни; антибактеријска средства за 

прање руку.  
 

(111) 84161 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1536 (220) 24.08.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) BEOHEMOL DOO BEOGRAD, Грочанска 2б, 

11000 Београд, RS 

(540) 

DRNCH 

(511) Кл. 2:  заштитни премази за спречавање рђе и 

заштиту од корозије.  

Кл. 3:  препарати за чишћење контаката, средстава за 

одмашћивање, средстава за чишћење металних 

површина.  

Кл. 4:  свенаменско уље за попуштање зарђалих 

делова и уље за подмазивање.  
 

(111) 84162 (181) 20.01.2032. 

(210) Ж- 2022-78 (220) 20.01.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Горан Шорак, Чамџијина 6,  

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.11.12; 27.05.01; 27.07.01; 27.07.11; 

27.07.12; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златно жута, црна, бела  

(511) Кл. 3:  вештачке трепавице; самолепљиве 

трепавице; фарбе за трепавице; козметички 

препарати за трепавице; лепак за вештачке нокте или 

трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица; лепак за 

вештачке трепавице, косу и нокте.  

Кл. 8:  увијачи трепавица.  

Кл. 21:  сепаратори трепавица; четкице за трепавице; 

електрични уређаји за наношење козметичких 

производа на трепавице; уређаји на батерије за 

наношење козметичких производа на трепавице.  

Кл. 35:  дељење реклама преко интернета; услуге 

рекламе и маркетинга; дељење реклама за друге 

путем мреже за електронску комуникацију; 

састављање реклама за употребу као интернет 

странице.   

Кл. 44:  услуге бојења трепавица; услуге надоградње 

трепавица; услуге трајног увијања трепавица; услуге 

увијања трепавица; услуге третмана улепшавања, 

посебно за трепавице.   
 

(111) 84163 (181) 27.01.2032. 

(210) Ж- 2022-108 (220) 27.01.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Дејан Јеленковић, Братства Јединства 53, 

81000, Подгорица, ME 

(740) Игор Митић, адвокат, Кнеза Милоша 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) тамно сива, светло сива, плава, тиркизна и бела.  

(526) na reči "techno digital"  

(511) Кл. 10:  апарати за анестезију; апарати за давање 

анестезије; апарати за полимеризацију за стоматолошке 

потребе; апарати за полимеризацију за употребу у 

стоматологији; апарати за прање телесних шупљина; 

брусне плоче за употребу у стоматологији; брусни 

дискови за стоматолошке потребе; вештачки зуби; држачи 

чаша са узорцима; електричне пипете за медицинске 

сврхе; електрични скалпели за хируршке потребе; 

заштитне рукавице за медицинске потребе; заштитне 

рукавице за стоматолошке потребе; заштитне рукавице за 

хируршке потребе; збуни мостови; зубарска огледала; 

зубарске маске од латекса за пацијенте; зубарске столице; 

зубарске столице за преглед; зубарски апарати, 

електрични; зубарски апарати и инструменти; зубарски 

наставци; зубне бушилице; зубне крунице; зубне навлаке; 

зубне протезе у облику превлаке; зубне протезе у облику 

улошка; зубни екскаватори; зубни мостови са 

имплантатима за стоматолошке сврхе; игле за вештачке 

зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за медицинску 

употребу; игле за убризгавање за медицинске потребе; 

инструменти за пуњење за стоматолошке сврхе; 

инструменти за употребу у зубној протетици; интраоралне 

зубарске камере; инфрацрвене лампе за медицинске 

потребе; инфрацрвени термометри за медицинске сврхе; 

инхалатори с кисеоником за медицинске потребе; јастуци 

за медицинске сврхе; каниле - цевчице; капаљке за 

употребу у медицини; катгут [хируршки конац]; кварцне 

лампе за медицинску употребу; конци; кревети 

направљени посебно за медицинску употребу; кутије за 

инструменте које користе лекари; кутије за медицинске и 

хируршке инструменте; кутијице за лекове и кутије са 

претинцима за медицинск употребу; лампе за медицинске 

намене; лампе за медицинску употребу; лампе са 

ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу; 

ланцете, ножићи; ласери за зубарске потребе; ласери за 

хируршке потребе; масажери за десни беба; масажне 

столице са уграђеним масажним уређајима; медицинска 

средства за затварање рана; медицински инструменти; 

мерачи пулса; ножеви за медицинске потребе; опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску употребу; 

пипете за медицинску употебу; пљуваонице за употребу у 

медицини; протезе за исправљање зуба; рентген апарати 

за снимање зуба; рентген апарати за стоматолошке 

потребе; рентгенски дијагностички уређаји; рендгенски 

снимци за медицинску употребу; рукавице за једнократну 

употребу за медицинске потребе; рукавице за једнократну 

употребу за стоматолошке потребе; рукавице за 

стоматолошке потребе; рукавице од латекса за 

стоматолошке потребе; ручна огледала за употребу у 

стоматолошким прегледима; столице за медицинске 

интервенције; стоматолошка клешта; стоматолошке 

бушилице; стоматолошке сонде за употребу у 
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стоматолошким захватима; стоматолошке сонде, осим за 

личну употребу; стоматолошки артикулатори; 

стоматолошки имплантати направљени од вештачких 

материјала; стоматолошки инструменти; стоматолошки 

уређаји; стоматолошки шприцеви; тестере за хируршку 

употребу; уређаји за испирање уста за употребу у 

стоматологији; хируршка огледала; хируршке бушилице; 

хируршке игле; хируршке лампе; хируршке рукавице; 

хируршке чеоне лампе; хируршки апарати и инструменти; 

хируршки мантили; хируршки материјали за зашивање; 

хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски апарати 

и инструменти; шаблони за бушење за стоматолошке 

примене; штитници за зубе за стоматолошке намене; 

штитници за прсте, напрсци, за употребу у медицини.  

Кл. 37:  генералне поправке машина и мотора; гланцање 

и полирање; дезинфиковање; инсталација, одржавање и 

поправка електричних уређаја; инсталација, одржавање 

и поправка електронских, електричних и механичких 

апарата; инсталација, одржавање и поправка зубарских 

апарата и инструмената; инсталација, одржавање и 

поправка медицинских апарата и инструмената; 

инсталација, одржавање и поправка хируршких апарата 

и инструмената; инсталација, одржавање и поправка 

хируршких, медицинских, стоматолошких и 

ветеринарских апарата и инструмената; монтажа 

машина; одржавање медицинских апарата и 

инструмената; одржавање медицинских инструмената; 

одржавање медицинских уређаја; отклањање сметњи на 

електричним апаратима; поправка или одржавање 

медицинских машина и апарата; поправка или 

одржавање медицинских машина и апарата и пружање 

информација о томе; чишћење хируршких инструмената 

и опреме; услуге одржавања и поправке.  

Кл. 44:  зубарске услуге; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање медицинских апарата; 

изнајмљивање медицинских апарата и система; 

изнајмљивање медицинских машина и апарата; 

изнајмљивање опреме за медицинску и здравствену 

негу; лекарски прегледи; медицинска помоћ; 

медицинске и здравствене услуге; медицинске и 

хируршке услуге; медицинске консултације; 

медицински скрининг; медицинско консултовање; 

медицинско саветовање; медицинско тестирање ради 

давања дијагнозе или лечења; пружање информација о 

измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о медицинским прегледима; 

пружање информација о медицинским услугама; 

пружање информација о стоматолошким услугама; 

услуге избељивања зуба; услуге зубног хигијеничара; 

услуге лекара; услуге медицинске дијагностике 

[тестирања и анализе]; услуге медицинске и хируршке 

дијагнозе; услуге мобилних стоматолошких 

ординација; услуге пружања медицинских 

информација преко интернета; услуге седације у 

стоматологији; услуге стоматолошких клиника.  
 

(111) 84164 (181) 23.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1532 (220) 23.08.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Зоран Павловић, Панте Срећковића 25,  

11050, Београд, RS 

(540) 

4H SWELL (STATES OF 

WELLNESS) Leadership Well-

Being Scale 

(511) Кл. 42:  научна истраживања; медицинска 

истраживања.  
 

(111) 84165 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1654 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 02.09.25; 25.01.01; 26.04.14; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, плава и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84166 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1655 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 25.01.01; 26.04.14; 26.04.18; 26.11.01; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) плава, тамно плава и бела  

(511) Кл. 3:  немедицинска средства за чишћење зуба.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; дентални 

препарати; стоматолошки лекови; санитарни 

препарати за употребу у медицини; супстанце 

употребу у медицини; дезинфекциона средства.  
 

(111) 84167 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1656 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.01.01; 25.05.25; 26.04.16; 26.04.18; 

26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) пудер розе, тамно плава и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84168 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1658 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.12; 05.09.24; 08.05.01; 08.07.08; 

08.07.17; 11.01.02; 11.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) зелена, розе, жута, сива, црвена, браон, 

љубичаста, наранџаста и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  

(111) 84169 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1659 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена и жута  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84170 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1660 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 02.09.25; 25.01.01; 25.12.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15 

(591) љубичаста, плава, розе, црвена, наранджаста, 

жута и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84171 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1662 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 
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(531) 01.13.15; 01.15.21; 24.17.02; 25.01.01; 25.07.07; 

26.01.06; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.14  

(591) љубичаста, тиркизна, светло плава и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци; додаци исхрани за употребу у медицини; 

храна за бебе.  
 

(111) 84172 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1663 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.01; 25.05.02; 25.07.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, тиркизна, кармин црвена, љубичаста и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци; додаци исхрани за употребу у медицини; 

храна за бебе.  
 

(111) 84173 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1664 (220) 09.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.01; 25.05.02; 25.07.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.14  

(591) плава, тиркизна, љубичаста и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци; додаци исхрани за употребу у медицини; 

храна за бебе.  
 

(111) 84174 (181) 19.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1702 (220) 19.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 02.03.02; 

25.01.01; 26.04.14; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, плава, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84175 (181) 08.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1646 (220) 08.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Centar za cirkularnu ekonomiju CIREKON 

d.o.o, Народних хероја 55/4/19, 11070, Београд, RS 

(740) Јована Ј. Јоксимовић, адвокат, Паунова 84/24, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.05; 26.04.10; 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 

26.05.04; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591)  златна: #Е7Д596; ргб(231, 213, 150) 

црно/сива: #282828; ргб(40, 40, 40)  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; услуге агенција за 

пружање пословних информација; анализе трошкова 

и цене коштања; ревизија пословања; пословно 
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управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге о пословној ефикасности; истраживање 

тржишта; пословне процене; пословна испитивања; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

пословна истраживања; саветодавне услуге у 

пословном управљању; професионалне пословне 

консултације; економске прогнозе; пружање 

пословних информација; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; писање рекламних текстова; тражење 

спонзорства; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пословно управљање за 

независне пружаоце услуга; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; ангажовање спољних фирми 

за административно управљање компанијама; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; услуге праћења тржишта; 

административна помоћ при одговарању на позиве за 

подношење понуда.  

Кл. 36:  финансијске анализе; пружање финансијских 

информација; обавештења о карбон 

кредитима;финансијско процењивање вуне;  

финансијска процена вуне; инвестирање средстава; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; групно финансирање.  

Кл. 37:  пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

консултације о грађењу.  

Кл. 41:  академије [образовне]; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; услуге пружања обуке; пружање 

услуга у области образовања; изнајмљивање играчака; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пренос знања и искуства [обучавање].  

Кл. 42:  услуге индустријског дизајна;  услуге 

дизајнирања паковања; изнајмљивање рачунара;  

саветовање у вези са штедњом енергије; 

истраживање у области заштите животне средине; 

пружање научних информација, савета и 

консултација које се односе на смањење емисије 

угљеника; енергетска ревизија; саветодавне услуге из 

области технологије; платформа као услуга [паас]; 

истраживања у области грађевинских конструкција.  
 

(111) 84176 (181) 23.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1758 (220) 23.09.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Миа Попић, Рајка од Расине 003/9,  

11000, Београд, RS 

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

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 20.07.02; 20.07.05; 26.04.06; 26.04.09; 26.07.25; 

26.11.12; 27.05.01; 29.01.06  

(591) бела, сива, плава, црвене, љубичаста.   

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 84177 (181) 14.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1125 (220) 14.06.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., 

Ltd., No. 03001 Lvjian Road, Binhai Economic 

Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

Preguard 

(511) Кл. 5:  средства за заштиту биља.  
 

(111) 84178 (181) 16.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1466 (220) 16.08.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(732) Viatris Healthcare d.o.o., Булевар Михјала 

Пупина 115а, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VIARMIN 

(511) Кл. 5:  лекови; медицински препарати; 

фармацеутски препарати; фармацеутски препарати 

за превенцију и лечење дијабетеса; фармацеутски 

препарати за превенцију кардиоваскуларних болести, 

болести и поремећаја централног нервног система, 

можданог удара; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци исхрани за људе.  
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(111) 84179 (181) 29.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1380 (220) 29.07.2022. 

 (151) 28.02.2023. 

(300) AM102462022  04.02.2022.  AT. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.18; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) сива, зелена, бела.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

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

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; 

упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за 

пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери за 

цигарете; џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 84180 (181) 06.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1007 (220) 06.06.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) Home Box Office, Inc. , 30 Hudson Yards, , New 

York, NY 10001, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

KUĆA ZMAJA 

(511) Кл. 9:  видео снимци са драмским 

телевизијским програмом; видео снимци са 

драмским телевизијским серијама који се могу 

преузети; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

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

наиме, мајице без рукава, мајице, пуловери са 

капуљачом и дуксереце са капуљачом, лежерна 

одећа, одећа за ношење на отвореном, доњи веш, 

гаћице, доње рубље, грудњаци, спаваћице, ноћне 

кошуље, пиџаме, одећа за спавање, прслуци, 

хулхопке, рубље, огртачи, подвезице , удобна одећа, 

панталоне, прслуци, јакне, тренерке, кошуље, 

шалови, капути, фармерке, чарапе, купаћи костими и 

баде мантили; спортска одећа, наиме, спортске 

мајице, спортске панталоне, спортски дресови, 

пуловери, дуксеви, јакне са капуљачом; дуксеви, 

тренерке; одећа за спавање; огртачи; покривала за 

главу, наиме шешири, визири и капе; обућа; чарапе; 

костими за празник ноћ вештица и маскенбал.  

Кл. 41:  услуге забаве у виду текућих драмских 

телевизијских серија; пружање забавних 

информација, вести и коментара електронским путем 

преко глобалне компјутерске мреже; интерактивна 

онлајн забава у виду веб страница које садрже 

фотографске, видео, аудио и прозне презентације 

које се не могу преузети, видео клипове и друге 

мултимедијалне материјале који имају или се односе 

на садржај текућих драмских телевизијских серија; 

образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(111) 84181 (181) 25.01.2032. 

(210) Ж- 2022-99 (220) 25.01.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) Eurobank Direktna akcionarsko društvo 

Beograd, Вука Караџића 10, 11000 , Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04  

(591) тегет, црвена.  

(511) Кл. 9:  банкомати; машине за бројање и 

сортирање новца; уређаји за рачунање; касе 

(благајне); рачунари; апарати за обраду података, 
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телекомуникацијски апарати; периферни рачунарски 

уређаји; магнетски или оптички носачи података; 

електронски апарати за проверавање и потврђивање 

аутентичности потрошачких картица, банкарских 

картица, кредитних картица, картица задужења и 

картица за плаћање; магнетски шифроване картице и 

картице које садрже чип са интегрисаниом колом 

(паметне картице); потрошачке картице; банкарске 

картице; кредитне картице; компјутерски програми и 

мултимедијални програми у вези са финансијским и 

банковним услугама, дигиталне исправе, дигитални 

потписи; софтвер за обезбеђивање чување података, 

размену података и пренос поверљивих информација 

о корисницима који се користе од стране појединаца, 

банкарских и финансијских институција; 

електронска издања која се могу преузети и снимити; 

компјутерски софтвер пројектован да омогући 

панетним картицама садејство са терминалима и 

читачима; терминали купопродајних трансакција и 

компјутерски софтвер за преношење, приказивање и 

чување трансакција, идентификација и финансијских 

информација о употреби у финансијским службама, 

банкарској и индустрији телекомуникација.  

Кл. 35:  пословно управљање; рачуноводство; 

књиговодство; ревизија; анализа цена и трошка; 

фактурисање; обрачунавање плата; обрачунавање 

пореза; обрачунавање прихода за обавезно социјално 

осигурање; израда извода са рачуна; састављање курсних 

листа; оглашавање; рекламирање; пословно, 

организационо и економско саветовање и саветовање; 

вођење посла и консултовање у вези са пословним 

организовањем; помоц́ у пословном или индустријском 

управљању; пословне процене; економске прогнозе; 

услуге подуговарања; систематизација података у 

рачунарским базама података; прикупљање базе 

података и банака података; компјутерско управљање 

подацима; умножавање докумената; прикупљање 

банкарских, осигуравајуц́их, монетарних (новчаних) 

производа и услуга и услуга некретнина, за трец́а лица, 

омогуц́авајуц́и трец́им лицима да купе те производе и 

услуге; маркетиншка истраживања; истраживање 

тржишта; пословна истраживања; услуга поређења цена.  

Кл. 36:  банкарство и финансијске услуге; 

финансијске анализе; финансијске процене; 

финансијско планирање; финансијске информације; 

финансијске кириншке услуге; финансијско 

консултовање; финансијско управљање имовином 

клијената; фискалне процене; услуге царинског 

посредовања; припрема финансијских извештаја; 

услуге управљања фондовима; управљање 

портфељем; спровођење финансијских планова; 

надзор спровођења финансијских планова; новчани 

(монетарни) послови и послови платног промена; 

трансакције преко валутних или финансијских 

инструмената или инвестиција у злату, укључивање 

инструмента новчаног тржишта, финансијске 

будућности и уговори о опцијама, инструменти за 

нове валутне курсеве и ниво камата, и преносе 

хартије од вредности трезора девизни, девизно-

валутни и међански послови; издавање путничких 

чекова; издавање банковних чекова; провера чекова; 

издавање кредитних картица, картица задужења, 

поташких слика и картица за плату депонованих 

средстава; издавање вредносних бонова; 

телебанкарство; електронско банкарство; издавање 

кредитних писама; услуге наплате дугова, 

укључујуц́и факторинг и фортинг; услуге 

кредитирања, укључивања и зајма уз заложно 

обезбеђење и задруге на рате; прикупљање, анализа 

и давање информација у вези са кредитним 

способностима правних и физичких лица; услуге 

колатерала; финансијски лизинг; кредитно 

посредовање; услуге штедионица; депозитни 

послови; изнајмљивање сефова за чување 

драгоцености; услуге осигурања, укључивање 

осигурања брокерских услуга; информације о 

осигурању; консултације у вези са осигурањем; 

посредовање у осигурању; послови са хартијама од 

вредности (издавање хартије од вредности, послови 

кастоди банке и др.); консултантске услуге у вези са 

куповином и продајом хартије од вредности; 

берзанско посредовање; трговање акцијама, 

обавезницама и другим хартијама од вредности на 

берзи; директна (онлајн) трговина хартијама од 

вредности; нотирање цена на берзи; филозофски 

(поверенички) послови; гаранцијске и јемствене 

услуге, укључујуц́и и издавање банкарских 

гаранција; примом и издавањем менице, гаранције и 

других средстава за обезбеђивање; консултантске 

услуге за област улагања; провизија од 

инвестиционих услуга и услуга допунских улагања; 

улагање средстава; услуге капиталног трансфера; 

консултантске услуге за област некретнина; услуге 

посредовања у промени некретнина; процена 

некретнина; управљање некретнинама; процесна 

накнада штете; прикупљање прилога; финансијско 

спонзорство.  

Кл. 38:  телекомуникације у областима финансијских 

трансакција; онлине (електронске, интернет) услуге, 

називи форума и финансијски портали; електронска 

пошта; електронска комуникација и пренос података; 

директна интернет (онлајн) пресуза преноса 

информација у вези са закључивањем финансијских 

операција у виду валуте, нивоа камата, хартије од 

вредности, улагања и других финансијских послова.  
 

(111) 84182 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1535 (220) 24.08.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) Ана Тошић, Филипа ВИшњића 2в/30,  

21000, Нови Сад, RS 
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(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) Кл. 29:  месо; риба; живина; месни еxтракти; 

конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; јаја;  млеко, сир, путер, јогурт и други 

млечни производи; уља и масти за исхрану.  

Кл. 30:  чај; кафа; какао и његове намене; тапиока; 

пиринач; тестенина; брашно и производи од 

житарица; чоколада; пецива; крекери; шећер; мед; 

меласа; прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини; 

конзервирано зачинско биље; сирће; сосови и други 

додаци јелима; лед.   

Кл. 31:  сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже 

воће и поврће; свеже зачинско биљ; природне биљке 

и смесе.  

Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде; воћни напици 

и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

прављење безалкохолних напитака.   
 

(111) 84183 (181) 27.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1373 (220) 27.07.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) СЕМЕНАРНА ДОО, БУЛЕВАР НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ 9, 18000, НИШ, RS 

(540) 

INVENTO 

(511) Кл. 5:  инсектициди; пестициди; пестициди за 

примену у пољопривреди.  
 

(111) 84184 (181) 23.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1217 (220) 23.06.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION 

DOO Novi Sad, Милешевска 1а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Стајић Тањга Бранислава, Прерадовићева 64а, 

Петроварадин, 21132, Нови Сад 

(540) 

NOPiLDeS22 

(511) Кл. 9:  апарати за балансирање; апарат за 

регулисање топлоте; апарати за детекцију пламена; 

апарати за интерну комуникацију; апарати за 

кодирање и декодирање; апарати за мерење; апарати 

за мерење брзине; апарати за мерење звука; апарати 

за мерење концентрације; апарати за мерење 

притиска; апарати за мерење удаљености; апарати за 

обраду података; апарати за праћење и снимање рада 

машина; апарати за прецизна мерења; апарати за 

пријем и слање радијског емитовања; апарати за 

снимање, пренос, пријем, обраду или репродукцију 

звука, слике или података; апарати за снимање 

притиска; апарати за снимање, чување, пренос и 

репродукцију звука и слике; апарати и инструменти 

за пренос података; апарати и инструменти за 

пренос, примање и чување звука, слике и података у 

дигиталном и аналогном формату; апарати и 

инструменти за пријем и декодирање сателитског 

сигнала; апарати и инструменти за пријем и пренос 

сателитског сигнала; апарати и инструменти за 

снимање, пренос или репродукцију звука, података 

или слике; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; апарати и инструменти за 

хемију; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и 

рачунари за обраду података; бежични управљачи за 

даљинско надгледање и управљање функцијом и 

стањем безбедносних система; бежични управљачи 

за даљинско надгледање и управљање функцијом и 

стањем других електричних, електронских и 

механичких уређаја или система; видео опрема; 

високофреквентни апарати; даљински управљачи; 

детектори дима; детектори гама зрачења; детектори 

електромагнетног зрачења [емф]; детектори 

електронских захвата; детектори метала; детектори 

покрета; детектори радијације; детектори топлоте; 

детектори радона; дигитални процесори сигнала; 

дигитални процесори звука; електронски апарати за 

даљинско управљање сигналима; електронски 

апарати за бежични пријем, складиштење и пренос 

података и порука; електронски апарати и 

инструменти за навигацију, праћење и одређивање 

позиције; електронски апарати са компјутерским 

управљањем који се користе за електро-физиолошка 

мерења и тестирање, који нису за медицинску 

употребу; индикатори брзине; индикатори притиска; 

инструменти за испитивање материјала; инструменти 

за мерење радиоактивности; инструменти за мерење 

координата; инструменти за осматрање; инструменти 

и машине за тестирање материјала; машине за 

испитивање материјала; машине и инструменти за 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

111 

мерење и испитивање; мерачи; мерачи фреквенције; 

показивачи фаза; показатељи нивоа; радарски 

детектори; скенери [опрема за обраду података]; 

уређаји за надзор температуре за научне намене; 

уређаји за складиштење података; уређаји за 

снимање, пренос и репродукцију звука и слике; 

детектори; емф детектори; инфрацрвени детектори; 

сеизмички детектори; ултразвучни детектори.  

Кл. 42:  калибрација детектора; анализа развоја 

производа; анализа техничких података; анализе за 

експлоатацију нафтних поља; анализе за нафтно 

истраживање; анализе нафтних резервоара; анализе 

нафтних мрља; анализе нафтних седимената; анализе 

у области тражења нафте; анализирање минерала и 

нафте; анализирање нафте; аналитичке 

лабораторијске услуге; истраживање нафте; услуге 

анализе и испитивања у области екплоатације нафте; 

услуге анализе и испитивања у области тражења 

нафте; услуге истраживања ради лоцирања нафте и 

гаса; услуге истраживања, испитивања и анализе; 

услуге истраживања у области нафтне, гасне и 

рударске индустрије; услуге научног истраживања, 

испитивања и анализе; услуге оцене стања животне 

средине; услуге праћења животне средине; услуге 

техничког пројектовања које се односе на санитарне 

уређаје и инсталације.  
 

(111) 84185 (181) 11.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1307 (220) 11.07.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) FRUITICA DOO, Трг републике 7,  

24220, Чантавир, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 26.01.19; 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, бела  

(511) Кл. 30:  напитке од кафе, какаоа, чоколаде или чаја, 

житарице припремљене за људску исхрану, на пример, 

овсене пахуљице, кукурузни чипс, ољуштени јечам, 

булгур, мусли;  ароме за пића или храну.  

Кл. 32:  безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; напитке на бази пиринча и соје, 

који нису замена за млеко; енергетска пића, 

изотонике, напитке за спортисте обогаћене 

протеинима; безалкохолне воћне екстракте и воћне 

екстракте за прављење напитака.  

(111) 84186 (181) 20.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1709 (220) 20.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) CERTIS U.S.A., L.L.C., 9145 Guilford Road, 

Suite 175, Columbia, MD 21046 , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

COSTAR 

(511) Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

инсектициди; хербициди; фунгициди.  
 

(111) 84187 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1719 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA MARIGOLD 

(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) 84188 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1722 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 
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(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA YELLOW GREEN 

(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) 84189 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1721 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA INDIBLUE 

(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) 84190 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1723 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA GOLD 

(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) 84191 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1724 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA RED 

(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) 84192 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1720 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA DEEP YELLOW 

(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) 84193 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1725 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA CLASSIC 

(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) 84194 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1726 (220) 22.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA SUMMER 

(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) 84195 (181) 21.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1713 (220) 21.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) Nucleus health d.o.o., Косте Јовановића 51, 

11000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.10; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.18; 

26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, зелена, сива  

(511) Кл. 30:  чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; додаци јелима; 

сосови и други додаци јелу; воћне плочице.  

Кл. 32:  безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

напици; препарати за прављење безалкохолних 

напитака; безалкохолни концентрати за прављење 

напитака; сирупи за пића; безалкохолна пића: воћни 

нектар [безалкохолни]; смутис [кашасти напици од 

воћа или поврћа]; матични сок од ароније.  

Кл. 35:  услуга продаја производа на велико у вези са 

робом из класа 30 и 32.  
 

(111) 84196 (181) 20.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1705 (220) 20.09.2022. 

 (151) 02.03.2023. 

(732) KLEEMAN HELLAS SA , Kilkis Industrial area, 

P.O. Box 25, P.C. 61100, GR 

(740) Александар Младеновић, адвокат, Пјарона де 

Мондезира 30 стан 9, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.04  

(591) плава  

(511) Кл. 6:  легуре од обичних метала; гвоздени 

профили од метала; металне греде; метални носачи за 

траке; машински метални причвршћивач ремена; 

грађевински материјали од метала; преносиве 

грађевине [конструкције], металне; каблови од метала, 

неелектрични; плафони од метала; обичан метал, 

непрерађен или полупрерађен; делови за врата од 

метала; оквири врата од метала; рукохвати на вратима, 

метални; метални отварачи врата, неелектрични; плоче 

за врата, металне; врата од метала; подови од метала; 

хармоника врата од метала; ливачки калупи, од метала; 

оквири грађевинских конструкција од метала; 

гвожђарија [ситна метална роба]; платформе за утовар 

метала; руде метала; шине од метала; металне рампе за 

возила; сигурносни ланци од метала; скеле од метала; 

ремење од метала за пренос терета; металне зидне 

оплате за грађевинарство; металне зидне облоге за 

грађевинарство; жице од обичних метала; жичано уже; 

постоља, платформе, прерађене, од метала.  
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Кл. 7:  лежајеви [делови машина]; тракасти 

транспортери [преносници]; траке за транспортере; 

ремење за моторе; кочионе облоге, изузев за возила; 

кочионе плочице, осим за возила; делови кочница, 

који нису за возила; папучице за кочнице, изузев за 

возила; контролни каблови за машине или моторе; 

контролни механизми за машине и моторе; 

хидрауличне контроле за машине и моторе; 

пнеуматске контроле за машине и моторе; машине за 

пренос; спојнице, осим за сувоземна возила; 

електрични затварачи врата; затварачи врата, 

хидраулични; затварачи врата, пнеуматски; 

електрични отварачи врата; отварачи врата, 

хидраулични; отварачи врата, пнеуматски; погонски 

мотори, изузев за копнена возила; ремење за 

дизалице, ремење за лифтове; ланци елеватора 

[делови машина]; апарати за управљање лифтовима; 

хидраулични мотори; зупчаници, који нису за 

сувоземна возила; вођице за машине; теретне 

дизалице; мотори, електрични, који нису за 

сувоземна возила; мотори, осим за сувоземна возила; 

клипови [делови машина и мотора]; клипови за 

цилиндре; клипови за моторе; вентили под 

притиском [делови машина]; ременице [делови 

машина]; клипови амортизера, клипови пригушивача 

[делови машина]; регулатор брзине за машине, 

моторе и погонске моторе; хидротрансформатори, 

изузев за сувоземна возила; преносне осовине [које 

нису за сувоземна возила]; преносни механизми, 

осим за сувоземна возила; лифтови, изузев ски-

лифтова; елеватори [лифтови]; покретне степенице; 

покретне стазе.   

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; апарати 

га гашење пожара; аудиовизуелни апарати за обуку; 

звона [упозоравајући уређаји]; електрични каблови; 

рачунске машине; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузети; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване 

; контролне табле [за струју]; електрични 

претварачи; апарати за обраду података; лични 

дигитални асистенти [PDA]; апарати за мерење 

раздаљине; апарати за мерење удаљености; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне картице; 

инструменти за мерење висине; магнетне 

идентификационе картице; електрични апарати за 

даљинско паљење; инфрацрвени детектори; интегрисана 

кола; интерактивни терминали са екранима осетљивим 

на додир; апарати за интерну комуникацију; инвертори 

струје; лимитатори [за струју]; браве, електричне; 

магнетне траке; апарати за мерење; мерни инструменти, 

електрични; модеми; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; оптички апарати и инструменти; 

оптичка влакна; штампана кола; читачи [опрема за 

обраду података]; електричне инсталације за даљинско 

управљање индустријским процесима; апарати за 

даљинско управљање; апарати за пренос звука; 

индикатори брзине; геодетске справе и инструменти; 

термалне камере; апарати за бележење времена; 

преносиоци електронских сигнала; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; апарати и инструменти за вагање. 

Кл. 37:  консултације о грађењу; изнајмљивање 

грађевинске опреме; постављање и поправка 

електричних уређаја; постављање и поправка 

електричних уређаја; постављање и поправка лифтова; 

инсталирање, одржавање и поправка машина.  

Кл. 42:  инжењерске услуге; услуге индустријског 

дизајна; истраживања из области механике; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; вођење студија техничког 

пројектовања; саветодавне услуге из области 

технологије; технолошка истраживања.   
 

(111) 84197 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2205 (220) 22.12.2021. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

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

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

11060, Београд 

(540) 

VOGUE 

(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; медији који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни дигитални или 

аналогни медији за снимање и складиштење; 

механизми за апарате који се покрећу кованицама; 
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регистар касе, уређаји за рачунање; рачунари и 

рачунарски периферни уређаји; рачунарски софтвер 

који се може преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) 

технологију; платформе за рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер виртуелне стварности за играње 

игара виртуелне стварности; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности; слушалице за виртуелну 

стварност; хардвер за виртуелну стварност; софтвер за 

виртуелни сервер; софтвер за виртуелну и проширену 

стварност; биоскопи виртуелне стварности [вр]; 

скенери слика; процесори слика; медијски садржаји; 

датотеке слика које се могу преузимати; видео снимци 

који се могу преузимати; криптографски кључеви који 

се могу преузимати за пријем и слање криптовалута; 

софтвер за обраду електронских плаћања према и од 

других; апарати и инструменти за обраду слика; 

апарати за репродукцију слика; софтвер за обраду 

дигиталних слика; софтвер за генерисање виртуелних 

слика; софтвер за аутентификацију; рачунарски 

апликацијски софтвер за струјање аудио-визуелних 

медијских садржаја путем интернета; рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика који се користе за 

мобилне телефоне; рачунарске софтверске апликације, 

које се могу преузети; рачунарске софтверске 

апликације; рачунарски софтвер за организовање и 

преглед дигиталних слика и фотографија; софтвер за 

обраду података за графичке приказе; софтвер за 

електронско плаћање; публикације које се могу 

преузети; часописи који се могу преузети; дигитални 

садржај који се може преузети у облику електронских 

публикација и часописа; штампане публикације у 

електронски читљивом облику; подкасти; аудио књиге; 

електронске публикације; навлаке за лаптоп рачунаре; 

навлаке за таблет рачунаре; навлаке за преносне 

рачунаре; футроле за мобилне телефоне, таблете или 

преносиве рачунаре; незаменљиви токени (нфт токени); 

незаменљиви токени (нфт токени) за дигиталну 

уметност, колекционарство, фотографије, видео или 

аудио снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене); рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а; рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије; 

рачунарски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт токенима) 

на блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску технологију 

на бази блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталним колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

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

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за наведену робу.  

Кл. 35:  приређивање и извођење изложби у пословне 

сврхе; организовање и вођење комерцијалних 

изложби и приредби; организовање и спровођење 

аукција; организовање и спровођење интернет 

аукција; услуге продаје путем лицитације; услуге 

аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје чији су предмет: 

апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, кинема-

тографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу, апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије, апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слика или 

података, медији који су снимљени и који се могу 

преузимати, рачунарски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медији за снимање и складиштење, 

механизми за апарате који се покрећу кованицама, 

регистар касе, уређаји за рачунање, рачунари и 

рачунарски периферни уређаји, рачунарски софтвер 

који се може преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) 

технологију, платформе за рачунарски софтвер, 

рачунарски софтвер виртуелне стварности за играње 

игара виртуелне стварности, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности, слушалице за виртуелну 

стварност, хардвер за виртуелну стварност, софтвер 

за виртуелни сервер, софтвер за виртуелну и 

проширену стварност, биоскопи виртуелне 

стварности [вр], скенери слика, процесори слика, 

медијски садржаји, датотеке слика које се могу 

преузимати, видео снимци који се могу преузимати, 

аудио-визуелни снимци, криптографски кључеви 

који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

117 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

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

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

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

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

обезбеђивање онлајн тржишта за приказивање, 

излагање, продају, куповину, размену, и преношење 

незаменљивих токена (нфт токена) и дигиталних 

колекција; пружање услуга дигиталних колекција, 

наиме, вођење онлајн тржишта за трансакције и 

услуге регистра коришћењем софтверске 

технологију засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекције; услуге малопродаје 

и онлајн малопродаје виртуелне робе; услуге 

малопродаје и онлајн продавница виртуелне робе, 

односно садржаја који се може преузети са дизајном, 

животним стилом, културом, технологијом, храном, 

кувањем, путовањима, актуелним догађајима, 

здрављем и фитнесом; услуге онлајн малопродајних 

продавница које садрже виртуелну робу у области 

дизајна, животног стила, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; 

организовање конференција, изложби и такмичења; 

услуге организовања такмичења; производња 

звучних записа, видеозаписа и мулти-медијских 

садржаја и фотографија; продукција 

кинематографских филмова; продукција филмова за 

образовне сврхе; услуге филмске продукције; 

пружање изложби преко виртуелне стварности и 

проширене реалности; услуге забаве виртуелне 

стварности; пружање онлајн дигиталних колекција 

које се не могу преузимати, за употребу у 

дигиталном окружењу; пружање онлајн дигиталних 

колекција које се не могу преузимати, наиме, 

уметничких дела, видео записа, слика и звучних 
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записа; услуге образовања, наиме мултимедијски 

програми уживо у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, 

путовања, актуелних догађаја, здравља и фитнеса, 

који се дистрибуирају преко различитих платформи 

преко више облика преносних медија; пружање 

уживо видео серија у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, 

путовања, актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

пружање врхунског (отт) забавног програма у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 84198 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2206 (220) 22.12.2021. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

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

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

11060, Београд 

(540) 

GQ 

(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; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности за играње игара виртуелне стварности; 

рачунарски софтвер виртуелне стварности; слушалице 

за виртуелну стварност; заштитне наочаре за виртуелну 

стварност; наочаре за виртуелну стварност; хардвер за 

виртуелну стварност; софтвер за виртуелни сервер; 

софтвер за виртуелну и проширену стварност; 

биоскопи виртуелне стварности [вр]; скенери слика; 

процесори слика; медијски садржаји; датотеке слика 

које се могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских плаћања 

према и од других; апарати и инструменти за обраду 

слика; апарати за репродукцију слика; софтвер за 

обраду дигиталних слика; софтвер за генерисање 

виртуелних слика; софтвер за аутентификацију; 

рачунарски апликацијски софтвер за струјање аудио-

визуелних медијских садржаја путем интернета; 

рачунарски програми и софтвер за обраду слика који се 

користе за мобилне телефоне; рачунарске софтверске 

апликације, које се могу преузети; рачунарске 

софтверске апликације; рачунарски софтвер за 

организовање и преглед дигиталних слика и 

фотографија; софтвер за обраду података за графичке 

приказе; софтвер за електронско плаћање; подкасти; 

аудио књиге; навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за 

таблет рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; 

футроле за мобилне телефоне, таблете или преносиве 

рачунаре; незаменљиви токени (нфт токени); 

незаменљиви токени (нфт токени) за дигиталну 

уметност, колекционарство, фотографије, видео или 

аудио снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене); рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а; рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије; 

рачунарски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт токенима) 

на блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску технологију 

на бази блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталним колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

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

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

119 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за наведену робу.  

Кл. 35:  вођење, организовање и управљање 

пословањем; комерцијално управљање у вези 

лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

сврхе; промовисање уметничких дела других путем 

пружања онлајн портфолија преко вебсајта; услуге 

малопродаје у вези са уметничким делима; услуге  

маркетинга које се пружају путем друштвених 

медија; услуге маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје чији су предмет: 

апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, кинема-тографски, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу, апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за 

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, криптографски кључеви који се 

могу преузимати за пријем и слање криптовалута, 

софтвер за обраду електронских плаћања према и од 

других, апарати и инструменти за обраду слика, 

апарати за репродукцију слика, софтвер за обраду 

дигиталних слика, софтвер за генерисање виртуелних 

слика, софтвер за аутентификацију, рачунарски 

апликацијски софтвер за струјање аудио-визуелних 

медијских садржаја путем интернета, рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика који се користе за 

мобилне телефоне, рачунарске софтверске апликације, 

које се могу преузети, рачунарске софтверске 

апликације, рачунарски софтвер за организовање и 

преглед дигиталних слика и фотографија, софтвер за 

обраду података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику електронских 

публикација часописа, штампане публикације у 

електронски читљивом облику, подкасти, аудио књиге, 

електронске публикације, навлаке за лаптоп рачунаре, 

навлаке за таблет рачунаре, навлаке за преносне 

рачунаре, футроле за мобилне телефоне, таблете или 

преносиве рачунаре, незаменљиви токени (нфт токени), 

незаменљиви токени (нфт токени) за дигиталну 

уметност, колекционарство, фотографије, видео или 

аудио снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене), рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а, рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије, 

компјутерски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција незаменљивих токена (нфт токена) на 

блоцкцхаин-у, софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре, рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције и 

регистром коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете, дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени), 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети који чини одећа, дизајн, животни 

стил, дизајнирање одеће, мода, култура, технологија, 

храна, кување, путовања, актуелни догађаји, здравље и 

фитнес за употребу на мрежи и у виртуелним 

световима на мрежи; обезбеђивање онлајн тржишта за 

приказивање, излагање, продају, куповину, размену, и 

преношење незаменљивих токена (нфт токена) и 

дигиталних колекција; пружање услуга дигиталних 

колекција, наиме, вођење онлајн тржишта за 

трансакције и услуге регистра коришћењем софтверске 

технологију засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекције; услуге малопродаје и 

онлајн малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје 

и онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 
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који се може преузети са одећом, дизајном, животним 

стилом, дизајнирањем одеће, модом, културом, 

технологијом, храном, кувањем, путовањима, 

актуелним догађајима, здрављем и фитнесом; услуге 

онлајн малопродајних продавница које садрже 

виртуелну робу у области одеће, дизајна, животног 

стила, моде, дизајнирања одеће, културе, технологије, 

хране, кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; мултимедијално 

издаваштво; уређивање штампаних ствари; 

производња радио и телевизијског програма; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 84199 (181) 05.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1410 (220) 05.08.2022. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) Tee Turtle, LLC, 6200 Pershall Rd., Hazelwood, 

MO 63042, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NESTABILNI JEDNOROZI 

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

карте-сличице које се размењују, за игру; игре са 

картама; друштвене игре.  
 

(111) 84200 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1670 (220) 09.09.2022. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) Сања Ковачевић, Насеље Апотека 005/24, 

22400, Рума, RS 

(740) Милица Ковач, адвокат, Угриновачки пут 22 

део 60, 11080, Београд-Земун 

(540) 

Winerelle 

(511) Кл. 16:  бележнице; нотеси; слике, урамљене 

или неурамљене; штампани роковници; стоне 

салвете од папира; етикете од папира или картона; 

украсни папир.  
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Кл. 25:  одећа; беретке; капе; шалови за врат; џемпери; 

блузе; кошуље; рукавице; шалови; мараме; сукње; 

пиџаме; хаљине; бадемантили; кецеље; мајице.  

Кл. 41:  услуге разоноде; услуге пружања обуке; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање и вођење радионица (обука). 

Кл. 42:  услуге дизајнирања паковања; графички 

дизајн.  
 

(111) 84201 (181) 15.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1464 (220) 15.08.2022. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) SEMENARNA DOO, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, жута  

(511) Кл. 5:  хербициди; хербициди за употребу у 

пољопривреди.  
 

(111) 84202 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1671 (220) 09.09.2022. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, DK 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.04; 04.05.05; 21.01.25  

(554) Тродимензионални знак  

(511) Кл. 28:  игре, игачке и предмети за игру.  
 

(111) 84203 (181) 06.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1797 (220) 06.10.2022. 

 (151) 03.03.2023. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.07.19; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 

27.05.09; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

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

тамно сива, светло љубичаста, тамно љубичаста  

(511) Кл. 3:  козметика; козметичке креме; лосиони за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

козметика за децу; тоалетна уља; млеко за чишћење за 

тоалетну употребу; козметички препарати за негу коже; 

парфеми; пудери за бебе [тоалетни производи]; биљни 

екстракти за козметичке намене; сапун; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; шампони; млеко 

за хидратацију; етарска уља; препарати за купање и 

туширање; млеко за тело; производи за негу беба 

(немедицински); пене за чишћење коже; лосиони за 

сунчање; лосиони за бебе [тоалетни производи]; 

марамице за бебе натопљене препаратима за чишћење; 

креме након сунчања; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; марамице за бебе; лосиони за косу.  

Кл. 5:  пелене за бебе; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; медицински чај; 

медицински сапуни; дезинфекциони сапуни; 

медицинске креме; једнократне пелене за бебе.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; маркетинг; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга.  
 

(111) 84204 (181) 13.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1677 (220) 13.09.2022. 

 (151) 06.03.2023. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street , London WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

VUSE EPOD 
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(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за 

пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске цигарете; 

патрони (кертриџи) за електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; производи од дувана који се 

загревају; уређаји и њихови делови који служе за 

загревање дувана; замене дувана које се удишу; цигарете 

које садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете; 

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

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 84205 (181) 19.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1703 (220) 19.09.2022. 

 (151) 06.03.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.05.01; 02.05.27; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.04.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

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

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84206 (181) 13.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1681 (220) 13.09.2022. 

 (151) 06.03.2023. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, наранджаста, жута, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 84207 (181) 13.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1080 (220) 13.06.2022. 

 (151) 07.03.2023. 

(732) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH 

(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10, 

11000, Београд 

(540) 

REGALENA 

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

људе и животиње; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу.  
 

(111) 84208 (181) 24.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1556 (220) 24.08.2022. 

 (151) 07.03.2023. 

(732) Privredno društvo "Pruna" d.o.o. Beograd, , 

Београд-Стари град, RS 

(740) Љубомир Т. Ивановић, адвокат, Ломина 17, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  желеи, џемови, компоти; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  

Кл. 32:  воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други препарати за прављење напитака.  

Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(111) 84209 (181) 05.07.2032. 

(210) Ж- 2022-1294 (220) 05.07.2022. 

 (151) 07.03.2023. 

(732) INPUT DOO Beograd (ZEMUN),  

Аутопут за Нови Сад 150б, 11080, Земун, RS 

(740) Младен Ђурковић, адвокат, Владислава 

Бајчевића 11/32, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.03.01; 26.04.02; 26.04.11; 26.04.19; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 20:  огласне табле; легла и кућице за кућне 

љубимце; кућице за кућне љубимце; ормани, креденци; 

ормарићи за лекове; клупе (намештај); полице за 

библиотеке; сталци за боце; креденци за посуђе; 

канцеларијски столови; канцеларијски намештај; 

постоља за костиме; намештај; ормани за картотеке 

(намештај); ормани за документа; столице; седишта; 

палете за утовар, које нису од метала; штандови; 

кућице за псе; полице за картотеке; комоде; пултови 

(столови); контејнери, неметални (за складиштење, 

транспорт); столови; послужавници, неметални; куке 

које нису од метала за вешање одеће; чивилуци, 

неметални; столарска роба; полице (намештај); опрема 

за намештај, неметална; постоља за саксије за цвеће 

(намештај); постоља за саксије; намештај од метала; 

сталви за излагање новина; сталци за часописе; сталци 

за читање, пултови; чивилуци; палете за транспорт, 

неметалне; палете за претовар робе, које нису од метала; 

делови од дрвета за намештај; делови намештаја од 

дрвета; канцеларијски столови за стајање; корпе, 

пекарске, за хлеб; постоља за кишобране; параван, 

преграда (намештај); табле за столове; врата за намештај; 

шине за завесе (гарнишне); полице за намештај; седишта 

од метала; столови од метала; полице за складиштење; 

ормарићи са бравицама (намештај); огледала; сталци 

(намештај); табле за држање кључева; сталци за тањире 

(намештај); плетарски радови, од прућа; витрине 

(намештај); сандуци, неметални; корпе, неметалне; 

натписи од дрвета или пластике; сандуци за играчке; 

рекламни предмети на надувавање; сточићи за 

компјутере (намештај); књиге-полице за књиге; покретне 

преграде (намештај); кутије за излагање накита; дозатори 

за врећице за псећи измет, фиксирани, неметални; кутије 

за алате, неметалне, празне; сандуци за алат, неметални, 

празни; полице; држачи ташни, неметални; носачи, 

неметални, за намештај; етикете од пластике; столови; 

полице за књиге; сталци за одела; кутије од дрвета или 

пластике; гардеробни ормани; табуреи; механизми за 

затварање врата, неметални, неелектрични; опруге за 

затварање врата, неметалне, неелектричне; водилице, 

неметалне, за клизна врата; преносиви канцеларисјки 

столови; фиоке за намештај; преграде за заштиту од 

кијања; контејнер за смеће, неметални, осим за 

медицинску употребу; канте за рециклирање, неметалне.  

Кл. 42:  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн 

ентеријера (уређење унутрашњег простора); услуге 

индустријског дизајна; инжењерске услуге; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

стилизација (индустријски дизајн); унутрашњи 

дизајн; графички дизајн промотивног материјала; 

дизајн прототипа; услуге лого дизајнирања.  
 

(111) 84210 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1447 (220) 11.08.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе браон, црвена, беж, зелена, плава.  

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

преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши; кафа.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84211 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1449 (220) 11.08.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  
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(591) бела, црна, нијансе браон, зелена, плава, беж.  

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

преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши; кафа.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84212 (181) 10.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1441 (220) 10.08.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(300) 1308466  21.04.2016.  WO. 

(732) MEBLO TRADE doo, Remetinecka 137,  

10000,  Zagreb, HR 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

MEBLO TRADE 

(511) Кл. 20:  душеци; кревети; постељина; јастуци; 

душеци [осим душека за рођење деце]; намештај; 

кућни намештај; статуе; фигурице; уметничка дела и 

орнаменти и украси направљени од материјала као што 

су дрво,восак,гипс или пластика укључени у класу; 

дисплеји, штандови и натписи, неметални; контејнери, 

затварачи и држачи за њих, неметални; кућице и 

кревети за животиње; дрвене ручке за фиоке; дрвене 

кваке; порцеланске ручке; дрвене ручке; керамичке 

ручке за намештај; керамичке ручке за фиоке; 

керамичке ручке за ормариће; фиоке и намештај; 

керамичка дугмад; основа кревета; кревети са основом; 

завесе од бамбуса; оградице за бебе; шеталице за бебе; 

полице за библиотеке; болнички кревети; завртњи, 

неметални; табле за столове; бисте од дрвета, воска, 

гипса или пластике; креденци за посуђе; шрафови, 

неметални; високе столице за бебе; хидростатички 

[водени] кревети, не за медицинске сврхе; врата за 

намештај; јастук; обручи, неметални, за 

причвршћивање цеви; јастуци; јастуци за кућне 

љубимце; унутрашње текстилне ролетне за прозоре; 

плочасте унутрашње ролетне; унутрашње ролетне за 

прозоре [сенке] [намештај]; матице, навртци који нису 

од метала; легла и кућице за кућне љубимце; кинетичке 

скулптуре[декорација]; креветци; софе; дрвене траке; 

делови од дрвета за намештај; регали; завеса од перли, 

украсна; вешалице за одећу и куке за одећу; постоља за 

костиме; постоља за шешире; вреће за одећу; канабе; 

затварачи, који нису од метала, за контејнере, посуде; 

точкићи за кревете, који нису од метала; точкићи за 

намештај, неметални; кућице за кућне љубимце; колци 

за биљке или дрвеће; шине за завесе; посуде, пластичне 

за амбалажу; корпе; плетарски радови, од прућа; корпе, 

неметалне; сандуци, гајбе; кукице за завесе; чивилуци, 

неметални; кутије од дрвета или пластике; кућице за 

псе; сталци за боце; кревети; лежајеви за кућне 

љубимце; пластичне кант траке за намештај; штапови 

за качење слика; ногаре за сечење дрва; ременице од 

пластике за завесе; немеханички котур, неметални, за 

флексибилна црева; столови; столови за масажу; 

столови од метала; чајни сточић; лајсне за оквире за 

слике; намештај од метала; ормарићи за лекове; шипке 

за степеништа; јастуци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; душеци на надувавање, који 

нису за медицинску употребу; намештај на надувавање; 

јастуци на надувавање који нису за медицинску 

употребу; рекламни предмети на надувавање; 

рукохвати за каду, неметални; кућни бројеви, 

неметални, несветлећи; дугмад, неметална; столарска 

роба; плочице од огледала; кутије за излагање накита; 

канцеларијски намештај; палете за претовар робе, које 

нису од метала; шарке, које нису од метала; клупе; 

плакати од дрвета или пластике; радне површине; 

пултови; столови за пресвлачење беба; уклоњиве 

простирке или поклопци за судопере; послужавници, 

неметални; сталци за читање, пултови; сталци за 

пушке; постоља за саксије; витрине; постоља за 

кишобране; сандучићи за писма, не од метала или 

зидани; уметничка дела од дрвета, воска, гипса или 

пластике; столови за алат; држачи за пешкире, 

неметални, причвршћени; папирни рамови за слике; 

оквири за кревете; дактилографски столови; полице за 

складиштење; сталци за часописе; простирке за 

спавање; клизачи за гарнишне; сандуци за играчке; 

сандуци за месо, неметални; сандуци, неметални; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; седишта; седишта од метала; 

конструкције кревета; шнале и траке за држање завеса; 

комоде; душек од сламе; сламни поруби, ивице; 

плетенице од сламе; вреће за спавање за камповање; 

статуе од дрвета, воска, гипса или пластике; постоља за 

рачунске машине; сталци за тањире; сталци за књиге; 

мердевине, од дрвета или пластике; греде за гребање за 

мачке; пречке од дрвета; натписи од дрвета или 

пластике; огласне табле; табле за држање кључева; 

хоклице; ослонац за ноге; стега, не од метала; тоалетни 

сточићи; палете за утовар које нису од метала; 

декорације од пластике за храну; школски намештај; 

фотеље; фризерске столице; алке за завесе; столови за 

цртање; канцеларијски столови за стајање; столице за 

лежање [лигештули]; ормани, креденци; ормарићи; 

држачи завеса, који нису од текстила; дрвене жалузине 

[намештај]; папирне ролетне; намештај на продајним 

местима за излагање честитки; подлоге за душеке; 

наддушек; огледала [намештај]; столови [намештај]; 

дрвени намештај; пуњени јастуци; јастуци за седење; 

јастуци за душеке; сталци за одећу.  

Кл. 35:  услуге комерцијалне трговине и 

информисања потрошача; куповина малопродајних 

услуга повезаних са теписима; велепродајне услуге у 

вези са осветљењем; велепродајне услуге у вези са 

грађевинском опремом; велепродајне услуге у вези 

са посуђем за кување; велепродајне услуге у вези са 
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прибором за јело; велепродајне услуге у вези са 

уметничким делима; велепродајне услуге у вези са 

опремом за грејање; велепродајне услуге у вези са 

производима за чишћење; велепродајне услуге у вези 

са произодима хортикултуре; велепродајне услуге у 

вези са кухињским ножевима; велепродајне услуге у 

вези са прекривачима за подове; велепродајне услуге 

у вези са зидним облогама; велепродајне услуге у 

вези са производима од папира за једнократну 

употребу; велепродајне услуге у вези са прибором за 

припрему хране; малопродајне услуге у вези са 

декоративним намештајем; малопродајне услуге у 

вези са намештајем; велепродајне услуге у вези са 

декоративним намештајем; малопродајне услуге у 

вези са продајом намештаја; малопродајне услуге у 

вези са произодима хортикултуре.  
 

(111) 84213 (181) 09.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1428 (220) 09.08.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(300) 018656414  15.02.2022.  EM. 

(732) Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11, 

Vaxjo SE-352 46, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

AQUADIS 

(511) Кл. 7:  опрема за прање, чишћење и 

стерилизацију хируршких и медицинских 

инструмената и опреме; опрема и апарати за 

дезинфекцију; системи и прибор за дезинфекцију; 

системи и прибор за чишћење; опрема за уклањање 

патогених микроорганизама; опрема за чишћење за 

уклањање видљиве прљавштине; масине за прање; 

дезинфикатори; машине за чишћење паром; опрема и 

апарати за стерилизацију; шине као делови 

стерилизатора; сталци који су делови стерилизатора; 

полице као делови стерилизатора; контејнери за 

држање предмета током стерилизације; корпе за 

држање предмета током стерилизације; делови, 

прибор и компоненте за горе наведене артикле.  

Кл. 10:  хируршка, медицинска, стоматолошка, 

ветеринарска и лабораторијска опрема и апарати; 

медицинска опрема и апарати; системи за 

дезинфекцију и чишћење за хируршку, медицинску, 

стоматолошку или лабораторијску употребу; 

системи за стерилизацију за хируршку, медицинску, 

стоматолошку или лабораторијску употребу; опрема 

за микробну деконтаминацију хируршких, 

медицинских, стоматолошких или лабораторијских 

инструмената; стерилизатори за хируршку, 

медицинску, стоматолошку или лабораторијску 

употребу; аутоклави за хируршку, медицинску, 

стоматолошку или лабораторијску употребу; колица 

прилагођена за транспорт или утовар хируршких, 

медицинских, стоматолошких или лабораторијских 

предмета за стерилизацију; одговарајући делови и 

компоненте за све претходно наведене артикле.  

Кл. 11:  инсталације за дезинфекцију и 

стерилизацију; опрема и апарати за дезинфекцију и 

стерилизацију; машине, опрема и прибор за 

чишћење, дезинфекцију и стерилну обраду; машине, 

опрема и прибор за стерилну обраду; опрема за 

стерилизацију, дезинфекцију и деконтаминацију; 

опрема за микробну деконтаминацију; опрема за 

деконтаминацију за уклањање патогених 

микроорганизама; системи и прибор за 

стерилизацију; инсталације за стерилизацију; опрема 

и прибор за стерилизацију; стерилизатори; 

аутоклави; парни стерилизатори; системи и прибор 

за стерилизацију паром; санитарне инсталације; 

инсталације за пару; шине за опрему за дезинфекцију 

и стерилизацију; сталци за опрему за дезинфекцију и 

стерилизацију; полице за опрему за дезинфекцију и 

стерилизацију; контејнери за држање предмета током 

стерилизације; корпе за држање предмета током 

стерилизације;  одговарајући делови и компоненте за 

све претходно наведене артикле.  
 

(111) 84214 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1017 (220) 07.06.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, Шуматовачка 

бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-Bрачар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22 

(511) Кл. 7:  машине за обраду метала; алати; гусеничари; 

булдожери; копачи; багери; копачи [машине].  

Кл. 9:  батерије, електричне, за возила; акумулатори, 

електрични, за возила; дискови за снимање звука; 

апарати за увећавање [фотографски]; електрични 

апарати за даљинско паљење; електрични апарати за 

паљење са удаљености; батерије за осветљавање; 

мерачи висине; антене; уређаји против ометања [за 

струју]; окулари; справе за мерење; сонари; 

детектори; апарати за мерење раздаљине; апарати за 

мерење удаљености; мерни компаси; мерни 

инструменти; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; аудио и 

видео пријемници; оптичке лампе; сигналне лампе; 

ласери, који нису за медицинску употребу; оптичка 
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сочива; инструменти који садрже окуларе; мерни 

инструменти; навигациони инструменти; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; радари; 

симулатори управљања и контроле возила; двогледи; 

телескопи; нишански телескопи за ватрена оружја; 

телескопски нишани за оружје; апарати за 

сателитску навигацију; телескопски нишани за 

артиљерију; детектори; метал детектори за 

индустријску или војну примену.  

Кл. 12:  возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; делови за возила; војна возила за 

транспорт; возила са даљинским управљачем, која 

нису играчке; оклопна возила; возила за 

деминирање; аутономна возила; војни дронови; 

дронови са камером; дронови за испоруку.  

Кл. 13:  оружје; ватрено оружје; експлозивни меци; 

детонатори; самоходно оружје; балистичко оружје; 

артиљеријско оружје; детонирајући штапини 

[осигурачи]; меци, патроне; муниција; мине [експлозив].  

Кл. 37:  одржавање и поправка возила; конструисање; 

пружање информација у вези са поправкама.  

Кл. 40:   услуге обраде материјала од метала.   

Кл. 42:  технолошка истраживања; услуге 

индустријског дизајна; испитивање материјала; 

вођење студија техничког пројектовања; инжењерске 

услуге; истраживање и развој нових производа за 

друге; тестирање исправности возила; саветодавне 

услуге из области технологије; услуге технолошког 

саветовања; индустријско дизајнирање; израда 

алатних машина.  
 

(111) 84215 (181) 07.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1020 (220) 07.06.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, Шуматовачка бр.35, 

спрат I, стан 2, 11000 Београд-Bрачар, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 7:  машине за обраду метала; алати; 

гусеничари; булдожери; копачи; багери; копачи 

[машине].  

Кл. 12:  возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; делови за возила; војна возила за 

транспорт; возила са даљинским управљачем, која 

нису играчке; оклопна возила; возила за 

деминирање; аутономна возила.  
 

(111) 84216 (181) 07.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1635 (220) 07.09.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црно-бела  

(511) Кл. 3:  козметички препарати за чишћење коже 

у спреју; козметички препарати за чишћење; 

козметичке креме за чишћење; немедицински 

препарати за чишћење коже; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; немедицински 

сапуни; козметички производи за негу коже; 

немедицински анти бактеријски козметички 

препарати.  

Кл. 5:  медицинска средства за чишћење коже и рана; 

препарати за чишћење коже за медицинске потребе; 

биоциди; антибактеријска средства за чишћење; 

антисептици; дезинфекциона средства.  

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; козметичке услуге наношење трајне шминке; 

услуге тетовирање; услуге микробладинга; услуге 

микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; услуге дизајнирања, стилизовања 

и технике обликовања обрва; центри за негу лепоте и 

негу здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области микронидлинг медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области микронидлинга; услуге које се 

односе на наношење трајне шминке и тетоважа; 

саветовање и информисање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са козметиком; консултације и 

саветовање у вези са негом обрва; услуге терапије 

лепоте; услуге боди арта; консултације, 

информисање и саветовање које се односе на све 

горе наведене услуге.  
 

(111) 84217 (181) 29.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1772 (220) 29.09.2022. 

 (151) 08.03.2023. 
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(732) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ, Јосипа 

Колумба 33, 24413 Палић, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

GORŠTAK 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; безалкохолни 

напици; пива.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; ликери; битери 

(горка алкохолна пића); коктели на бази алкохолних пића.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; трговина на велико 

и трговина на мало у вези са безалкохолним пићима, 

безалкохолним напицима, пивом, алкохолним пићима, 

ликерима, битерима (горким алкохолним пићима), 

коктелима на бази алкохолних пића.  
 

(111) 84218 (181) 30.06.2032. 

(210) Ж- 2022-1254 (220) 30.06.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) Terme di Crodo Srl, Viale Sarca 226,  

20126 Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 

27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна, бела, наранџаста, зелена   

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; минералне и содне 

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

газирана пића са укусима; безалкохолна пића са 

укусом воћа; лимунаде; газирани сокови; 

освежавајућа безалкохолна пића; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(111) 84219 (181) 07.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1802 (220) 07.10.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) Hilton Worldwide Manage Limited a private 

limited company organized under the laws of 

England and Wales, Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, WD24 4QQ, Watford, GB 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17 

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања привременог 

смештаја; услуге изнајмљивања привременог 

смештаја; услуге резервације привременог смештаја; 

услуге хотела, мотела, барова, кафеа, ресторана, 

банкета и услуге кетеринга; услуге обезбеђивања 

хране и пића; услуге изнајмљивања просторија за 

одржавање догађаја, конференција, конгреса, 

изложби, семинара и састанака.  
 

(111) 84220 (181) 07.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1804 (220) 07.10.2022. 

 (151) 08.03.2023. 

(732) Hilton Worldwide Manage Limited a private 

limited company organized under the laws of 

England and Wales, Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, WD24 4QQ, Watford, GB 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.08; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања привременог 

смештаја; услуге изнајмљивања привременог 

смештаја; услуге резервације привременог смештаја; 

услуге хотела, мотела, барова, кафеа, ресторана, 

банкета и услуге кетеринга; услуге обезбеђивања 

хране и пића; услуге изнајмљивања просторија за 

одржавање догађаја, конференција, конгреса, 

изложби, семинара и састанака.  
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(111) 84221 (181) 23.05.2032. 

(210) Ж- 2022-901 (220) 23.05.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(732) Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge 

MAXIMA d.o.o., Драгише Мишовића 16, 32240 , 

Лучани, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.13; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, црна, бела  

(511) Кл. 2:  боје.  

Кл. 37:  молерски радови, спољни и унутрашњи; 

кречење и малтерисање унутрашњих и спољашњих 

зидова.  
 

(111) 84222 (181) 04.01.2032. 

(210) Ж- 2022-6 (220) 04.01.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(732) Предузеће за производњу и трговину 

Техноманија д.о.о. Београд, Милутина 

Миланковића 7в, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, наранџаста  

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање путем 

поште; објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање статистичких 

података; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; управљање програмима лојалности потрошача; 

услуге посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

Кл. 37:  изнајмљивање алата и машина: 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева.  

Кл. 39:  испорука робе; испорука пошиљки; 

паковање робе; складиштење робе; складиштење; 

транспортне услуге; изнајмљивање складишта; 

допуњавање аутомата за продају; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; логистичке услуге у 

вези превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(111) 84223 (181) 21.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1711 (220) 21.09.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(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 

(540) 

GUARANÁ CAFFEINE+ 

COMPLEX 

(511) Кл. 3:  козметика; немедицински препарати за 

негу коже.  
 

(111) 84224 (181) 20.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1707 (220) 20.09.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(300) 86833  27.06.2022.  JM. 

(732) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, 95052 Santa Clara, CA, US 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

129 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INTEL GETI 

(511) Кл. 9:  рачунари; рачунарски хардвер; 

интегрисана кола; процесори података у виду 

полупроводничких процесора; полупроводнички 

процесорски чипови; полупроводнички чипови; 

микропроцесори; процесори података; централне 

процесорске јединице; компјутерски хардвер за 

рачунарство; компјутерски хардвер за рачунарство 

преко глобалне и локалне мреже; компјутерски 

хардвер за рачунарство у облаку; компјутерски 

хардвер за рачунарство са малим кашњењем и 

великим пропусним опсегом; полупроводнички 

уређаји; уређаји за обраду података; компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер који се може 

преузети за рачунарство високих перформанси; 

програмабилна интегрисана кола; распореди 

интегрисаних кола; полупроводнички меморијски 

уређаји; рачунарски софтвер вештачке 

интелигенције који се може преузети за употребу у 

развоју софтвера и машинском учењу; комплети за 

развој софтвера који се могу преузети; комплети за 

развој рачунарског вида који се могу преузети; 

софтвер који се може преузети са технологијом која 

омогућава корисницима да обуче и примене моделе 

вештачке интелигенције са дубоким учењем; софтвер 

који се може преузети за употребу у обуци модела 

вештачке интелигенције за рачунарски вид; софтвер 

који се може преузети са технологијом која се 

користи за спајање вештачке интелигенције са 

другим компатибилним производима; софтвер за 

преузимање који се користи за обраду слика; 

рачунарски софтвер који се може преузети и који се 

користи за анализу, разумевање, снимање и 

препознавање докумената; рачунарски софтвер који 

се може преузети за прикупљање података, 

означавање података, одабир и обуку модела, 

оптимизацију модела и примену; софтвер који се 

може преузети са технологијом која омогућава 

корисницима да креирају моделе вештачке 

интелигенције; софтвер који се може преузети са 

технологијом која се користи за обуку модела 

вештачке интелигенције за рачунарски вид; уређаји 

који се користе за рачунарство у облаку; рачунарски 

хардвер за вештачку интелигенцију, машинско 

учење, алгоритме учења и анализу података; 

снимљени софтвер који се може преузети за 

вештачку интелигенцију, машинско учење, 

алгоритме учења и анализу података; снимљени 

софтвер који се може преузети за коришћење у 

дизајнирању и развоју алгоритама машинског учења, 

дубоких неуронских мрежа, анализе података; 

софтверске библиотеке за употребу код 

осмишљавања и развијања алгоритама за машинско 

учење и дубоке неуронске мреже.  

Кл. 42:  компјутерско програмирање; саветовање у 

области компјутерског софтвера; дизајн 

компјутерског софтвера; услуге пројектовања 

компјутерских система; анализа компјутерских 

система; саветодавне услуге из области 

пројектовања, избора, имплементације и употребе 

компјутерског хардвера и софтверских система за 

друге; конверзија података компјутерских програма 

и података, а не физичка конверзија; инсталација 

компјутерског софтвера; инсталација и одржавање 

компјутерског софтвера; платформа као услуга 

(паас) која садржи компјутерске софтверске 

платформе за развој апликација, подршку за 

секвенцирање машинских инструкција и подршку за 

развој софтвера; пружање услуга софтвера као 

услуге (саас) које садрже софтвер за употребу у 

развоју рачунарског вида; пружање услуга софтвера 

као услуге (саас) које садрже софтвер за обуку 

модела вештачке интелигенције за рачунарски вид; 

услуге платформе као услуге (паас) које садрже 

компјутерски софтвер који омогућава корисницима 

да обуче и примене моделе вештачке интелигенције 

са дубоким учењем; услуге платформе као услуге 

(паас) које садрже компјутерски софтвер за употребу 

у обуци модела вештачке интелигенције за 

рачунарски вид; обезбеђивање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети и који 

садржи технологију која се користи за спајање 

вештачке интелигенције са другим компатибилним 

производима; обезбеђивање привременог коришћења 

компјутерског софтвера који се не може преузети за 

обраду слика; компјутерски софтвер који се може 

преузети и који се користи за анализу, разумевање, 

снимање и препознавање докумената; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети за прикупљање података, 

означавање података, одабир и обуку модела, 

оптимизацију модела и примену; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети и који корисницима 

омогућава да креирају моделе вештачке 

интелигенције; обезбеђивање привременог 

коришћења компјутерског софтвера који се не може 

преузети и који омогућава корисницима да обуче 

моделе вештачке интелигенције за рачунарски вид; 

пружање привременог коришћења компјутерског 

софтвера који се не може преузети, односно 

софтвера за обраду слике и сигнала, детекцију и 

препознавање објеката, тродимензионалну 

реконструкцију и анализу кретања; обезбеђивање 

привременог коришћења компјутерског софтвера 

који се не може преузети за креирање претраживих 

база података информација и података о обучавању 
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модела вештачке интелигенције и уграђивање 

модела вештачке интелигенције у компатибилне 

производе; обезбеђивање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети за коришћење у 

пројектовању и развоју алгоритама машинског 

учења, дубоких неуронских мрежа, анализе 

података; пружање компјутерских услуга заснованим 

на рачунарству у облаку у области машинског учења, 

вештачке интелигенције, алгоритама учења и анализе 

података; суперрачунарство засновано на 

рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу у 

областима вештачке интелигенције, машинског 

учења, дубоког учења, рачунарства високих 

перформанси, дистрибуираног рачунарства, 

виртуелизације, статистичког учења и предиктивне 

аналитике; дизајн софтвера за обраду слике; развој и 

управљање апликативним софтвером за испоруку 

мултимедијалног садржаја, слика и података у 

областима вештачке интелигенције, машинског 

учења, дубоког учења, рачунарства високих 

перформанси, дистрибуираног рачунарства, 

виртуелизације, статистичког учења и предиктивне 

аналитике.  
 

(111) 84225 (181) 16.05.2032. 

(210) Ж- 2022-873 (220) 16.05.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.08; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06 

(591) црвена, бела, златна  

(511) Кл. 30:  кафа; чај; какао; шећер; замена кафе; 

брашно и производи од житарица; колачи; 

посластице; сладоледи; чоколаде; бомбоне; кекс; 

бисквит; вафел производи; слани штапићи; флипс; 

тортиља; кокице и остали кондиторски производи.   

Кл. 35:  рекламирање; оглашавање; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 43:  услуге обезбеђења хране и пића.  
 

(111) 84226 (181) 07.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1806 (220) 07.10.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 

Тoyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

UX300h 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 84227 (181) 07.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1807 (220) 07.10.2022. 

 (151) 09.03.2023. 

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

New York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

NURTEC 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 84228 (181) 16.03.2032. 

(210) Ж- 2022-483 (220) 16.03.2022. 

 (151) 10.03.2023. 

(732) Ape Foundation, Whitehall Chambers, 2nd Floor 

Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 

31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, KY 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 02.09.23; 03.06.05; 25.07.22; 26.01.05; 26.01.24 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

131 

(511) Кл. 36:  финансијске услуге; новчане услуге; 

услуге новчаних трансакција; услуге финансијске 

размене; банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге 

дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге 

виртуелне валуте; услуге размене криптовалута; услуге 

трговања криптовалутама; обрада плаћања 

криптовалутама; услуге електронског плаћања; услуге 

електронског новчаника; услуге мењања валута; услуге 

трговања валутама; услуге обраде плаћања; услуге 

кредитирања; стварање и издавање дигиталних 

средстава, дигиталних токена, крипто-жетона, 

услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 

валута и виртуелних валута; дистрибуција, трговина, 

позајмљивање, размена, складиштење и пренос 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто- 

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 

валута и виртуелних валута; пружање финансијских 

информација; пружање информација у областима 

дигиталних средстава, дигиталних токена, крипто-

жетона, услужних токена, незаменљивих токена (нфт), 

дигиталних колекционарских предмета, крипто-

колекционарских предмета, криптовалута, дигиталних 

валута и виртуелних валута; финансијски послови, 

односно финансијско управљање, финансијско 

планирање, финансијско предвиђање, управљање 

финансијским портфолиом и финансијска анализа и 

саветовање; финансијске информације дате 

електронским путем; брокерске услуге; услуге 

трговања валутама; услуге управљања инвестицијама; 

услуге плаћања путем електронске трговине; услуге 

верификације плаћања засноване на ланцу блокова.  
 

(111) 84229 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-912 (220) 24.05.2022. 

 (151) 10.03.2023. 

(732) PANADERO AB, S.L., AVDA. 5, No. 13-15 

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO,  

02007 ALBACETE, ES 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PANADERO 

(511) Кл. 8:  опрема и прибор за камине [ручни алат] 

нарочито покери за ложиште (жарачи), лопатице за 

камине, машице за камине и мехови за камине  

[ручни алат].   

Кл. 11:  апарати за грејање, димноводни канали и 

уређаји за уклањање дима нарочито димоводне цеви, 

вентилатори и циклони за димњаке.   
 

(111) 84230 (181) 13.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1825 (220) 13.10.2022. 

 (151) 10.03.2023. 

(300) 18772723  06.10.2022.  EM. 

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

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NOW 

(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) 84231 (181) 13.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1826 (220) 13.10.2022. 

 (151) 10.03.2023. 

(300) 18772722  06.10.2022.  EM. 

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

2000 , Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV NOW 

(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 
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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) 84232 (181) 09.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1673 (220) 09.09.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

(732) Бошко Совиљ, Радничка 6, 21410, Футог , RS 

(740) Горан Кљајић, адвокат, Шекспирова 11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  организовање и вођење пословних 

трансакција за друге.  

Кл. 43:  обезбеђивање хране и пића у ресторанима; 

обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве.  
 

(111) 84233 (181) 18.05.2032. 

(210) Ж- 2022-885 (220) 18.05.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

(732) Филип Ћирић, Патријарха Гаврила 8/5/11, 

11000, Београд (Врачар) , RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 8, са 

адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.22; 26.01.24; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; маркетинг, све у вези са 

угоститељством и радом угоститељских објеката.  

Кл. 43:  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана; услуге снек-барова; услуге барова; 

декорисање хране; декорисање колача; кетеринг 

хране и пића; услуге ресторана за самопослуживање.  
 

(111) 84234 (181) 18.05.2032. 

(210) Ж- 2022-886 (220) 18.05.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

(732) Филип Ћирић, Патријарха Гаврила 8/5/11, 

11000, Београд (Врачар) , RS 

(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша 8, 

са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; маркетинг; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе, све у вези са 

угоститељством и радом угоститељских објеката.  

Кл. 43:  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

ресторана; услуге снек-барова; услуге барова; 

декорисање колача; декорисање хране; кетеринг 

хране и пића; услуге ресторана за самопослуживање.  
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(111) 84235 (181) 03.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1608 (220) 03.09.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

(732) Дејан Илић, Драге Спасић 13/1/3,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 32:  пиво, безалкохолни напици; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

прављење безалкохолних напитака.  
 

(111) 84236 (181) 22.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1729 (220) 22.09.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEBA MAUVE 

(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) 84237 (181) 14.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1840 (220) 14.10.2022. 

 (151) 13.03.2023. 

(732) Six Continents Ltd., Broadwater Park, UB9 5HR, 

Denham Buckinghamshire, UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

VIGNETTE 

(511) Кл. 35:  услуге управљања хотелима и 

одмаралиштима; услуге франшизинга хотела и 

одмаралишта; услуге пословног саветовања и 

саветовања у вези са управљањем хотелима и 

одмаралиштима, операцијама и франшизингом; 

пословно управљање хотелима и одмаралиштима; 

услуге маркетинга хотела, одмаралишта и 

некретнина; управљање подстицајним програмима и 

програмима лојалности потрошача; услуге 

промовисања у виду програма лојалности потрошача 

и подстицајних програма; услуге које се односе на 

управљање пословањем и франшизингом у бањама; 

услуге управљања продајом некретнина које 

укључују стамбене кондоминијуме; услуге 

оглашавања или промовисања у вези са продајом или 

закупом стамбених кондоминијума.  

Кл. 43:  услуге хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; информативне услуге хотела, 

одмаралишта, смештаја и привременог смештаја; 

услуге резервације хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; услуге приватног боравка и 

приватних друштвених клубова, наиме, кетеринг, 

услуге ресторана и барова; служење хране и пића, 

услуге чувања деце, резервација ресторана и оброка, 

банкета и просторија за друштвене активности за 

посебне прилике; услуге ресторана, барова, коктел 

салона, кафеа, кафетерија и снек-барова; услуге 

кетеринга за пружање хране и пића; услуге 

резервисања ресторана; обезбеђивање простора за 

конференције, састанке, догађаје, конвенције и 

изложбе; изнајмљивање столица, столова, столњака 

и стакленог посуђа.  
 

(111) 84238 (181) 14.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1841 (220) 14.10.2022. 

 (151) 13.03.2023. 
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(732) Six Continents Ltd., Broadwater Park, UB9 5HR, 

Denham Buckinghamshire, UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 43:  услуге хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; информативне услуге хотела, 

одмаралишта, смештаја и привременог смештаја; услуге 

резервације хотела, одмаралишта, смештаја и 

привременог смештаја; услуге приватног боравка и 

приватних друштвених клубова, наиме, кетеринг, услуге 

ресторана и барова; служење хране и пића, услуге 

чувања деце, резервација ресторана и оброка, банкета и 

просторија за друштвене активности за посебне прилике; 

услуге ресторана, барова, коктел салона, кафеа, 

кафетерија и снек-барова; услуге кетеринга за пружање 

хране и пића; услуге резервисања ресторана; 

обезбеђивање простора за конференције, састанке, 

догађаје, конвенције и изложбе; изнајмљивање столица, 

столова, столњака и стакленог посуђа.  
 

(111) 84239 (181) 05.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1613 (220) 05.09.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

(732) Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., 

Ltd, Unit B25, 2 / F, Building 4, 153 Rongao Road, Hengqin 

New District, 519000, Zhuhai, pokrajina Guangdong, CN 

(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2, Палилула, 

11060, Београд 

(540) 

高景 GOKIN 
 

(531) 28.03.00  

(511) Кл. 9:  батерије, електричне; биочипови; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

електрични проводници; дна чипови; кристали 

галенита [детектори]; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; монокристалне 

силиконске плочице; носачи за електричне калемове; 

фотонапонске ћелије.  
 

(111) 84240 (181) 30.09.2032. 

(210) Ж- 2022-1781 (220) 30.09.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

(732) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, 

Helfensteinstr. 47, 73342, Bad Ditzenbach, DE 

(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,  

11040, Београд 

 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела  

(511) Кл. 3:  сапуни; парфимерија; етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; средства за чишћење 

зуба; козметика за животиње, посебно козметика, 

производи за зубну хигијену (за немедицинске 

сврхе), сапуни, шампони, средства за чишћење зуба.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати ;  дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, дијететске 

супстанце за друге немедицинске сврхе на бази 

витамина, минерала, микроелемената; додаци исхрани; 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

медицинске намене; дијететске намирнице и супстанце 

за медицинске и ветеринарске намене; дијететски 

суплементи за животиње; средства за дезинфекцију; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди; 

хербициди; биље за медицинску употребу и биљни 

лекови; витамински препарати за животиње.  

Кл. 29:  дијететске супстанце на бази протеина.  

Кл. 30:  чај; дијететске супстанце на бази угљених 

хидрата и влакана.  

Кл. 31:  храна за животиње укључујући храну за 

домаће животиње; допунска прехрана; пића за кућне 

љубимце; коске за жвакање.  

Кл. 32:  безалкохолна пића, воћна пића и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(111) 84241 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2154 (220) 14.12.2021. 

 (151) 14.03.2023. 

(732) EXPRESS s.r.l., Via A. De Gasperi, 55,  

80133, Napoli (NA), IT 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.24; 24.15.21; 25.07.22; 26.01.16; 26.11.03; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, црвена, бела  

(511) Кл. 12:  чамци; трупови бродова; водена 

возила; бродови; јахте; возила за кретање копном, 

ваздухом, водом или железницом; возила на 

даљинско управљање, осим играчака; вагони; 

хидроплани; браници возила; возни парк за 

железницу; вагони хладњача (железничка возила); 

локомотиве; вагони (железнице); виљушкари; дизање 

аутомобила; комби возила (возила); расхладна 

возила; нагибна колица; аутомобили; ваздушна 

возила; авиони; соха за чамце; барже; левак за 

бродове; спарси за бродове.   

Кл. 39:  транспорт; посредништво у превозу робе; 

информације о транспорту; транспортна логистика; 

паковање робе; изнајмљивање чамаца; спасавање 

бродова; услуге лакирања; брокерско посредовање у 

бродовима; спасавање; стеведоринг; речни 

транспорт; поморски транспорт; превоз аутомобила; 

ваздушни саобраћај; пилотирање; изнајмљивање 

возила; изнајмљивање контејнера за складиштење; 

складиште; складиштење; изнајмљивање ронилачких 

одела; достава пакета; организовање крстарења; 

транспорт цевоводом; испорука робе; утовар; 

шпедиција; превоз путника; пробијање леда; 

извлачење; вуча; преплављивање бродова; 

складиштење чамаца; подводно спасавање; превоз 

бродом за разоноду; утовар (превоз робе); превоз 

бродом; транспорт барже; изнајмљивање 

железничких камиона; складиштење робе; 

информације о складиштењу; курирске услуге 

(поруке или роба); услуге агенција за резервације 

путовања (осим за хотелске резервације); услуге 

туристичког водича.   
 

(111) 84242 (181) 14.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2155 (220) 14.12.2021. 

 (151) 14.03.2023. 

(732) EXPRESS s.r.l., Via A. De Gasperi, 55, 

80133, Napoli (NA), IT 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 

129, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 24.15.21; 25.07.22; 26.01.16; 26.11.03; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, црвена, бела  

(511) Кл. 12:  чамци; трупови бродова; водена 

возила; бродови; јахте; возила за кретање копном, 

ваздухом, водом или железницом; возила на 

даљинско управљање, осим играчака; вагони; 

хидроплани; браници возила; возни парк за 

железницу; вагони хладњача (железничка возила); 

локомотиве; вагони (железнице); виљушкари; дизање 

аутомобила; комби возила (возила); расхладна 

возила; нагибна колица; аутомобили; ваздушна 

возила; авиони; соха за чамце; барже; левак за 

бродове; спарси за бродове.  

Кл. 39:  транспорт; посредништво у превозу робе; 

информације о транспорту; транспортна логистика; 

паковање робе; изнајмљивање чамаца; спасавање 

бродова; услуге лакирања; брокерско посредовање у 

бродовима; спасавање; стеведоринг; речни транспорт; 

поморски транспорт; превоз аутомобила; ваздушни 

саобраћај; пилотирање; изнајмљивање возила; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; складиште; 

складиштење; изнајмљивање ронилачких одела; достава 

пакета; организовање крстарења; транспорт цевоводом; 

испорука робе; утовар; шпедиција; превоз путника; 

пробијање леда; извлачење; вуча; преплављивање 

бродова; складиштење чамаца; подводно спасавање; 

превоз бродом за разоноду; утовар (превоз робе); превоз 

бродом; транспорт барже; изнајмљивање железничких 

камиона; складиштење робе; информације о 

складиштењу; курирске услуге (поруке или роба); услуге 

агенција за резервације путовања (осим за хотелске 

резервације); услуге туристичког водича.   
 

(111) 84243 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-917 (220) 24.05.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 25.01.15; 25.01.18; 

26.01.04; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, бела, окер, зелена, црна  

(511) Кл. 32:  пиво.  
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(111) 84244 (181) 25.05.2032. 

(210) Ж- 2022-925 (220) 25.05.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.15; 26.01.06; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.12; 

27.05.13; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, златна, црна  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 84245 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-916 (220) 24.05.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 19.03.01; 25.01.18; 

26.01.04; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, сребрна, бела, окер, зелена, црна  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 84246 (181) 24.05.2032. 

(210) Ж- 2022-915 (220) 24.05.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

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

19000, Зајечар, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 06.07.04; 19.01.05; 19.07.01; 25.01.15; 

25.01.18; 27.05.09; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, златна, бела, црна, зелена, окер, светло 

браон, тамно браон  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 84247 (181) 12.10.2032. 

(210) Ж- 2022-1820 (220) 12.10.2022. 

 (151) 14.03.2023. 

(732) Phuket d.o.o. Beograd, Јужни булевар 144, 

11000, Београд, RS 

(740) Ања Поткоњак, адвокат, Устаничка бр. 25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.09; 26.04.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 

27.05.14; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) Кл. 28:  слот машине [машине за игре]; апарати 

за видео игре; апарати за забаву прилагођени за 

употребу са спољним екраном за приказивање или 

монитором; апарати за забаву прилагођени за 

употребу са телевизијским пријемницима; апарати за 

игре; апарати за игре на срећу; апарати за игре осим 

оних који су прилагођени за употребу са спољашњим 

екраном за приказ или монитором; апарати за игре 

прилагођени за употребу са спољашњим екраном 

или монитором; апарати за корисничке игре 

прилагођени за употребу са спољашњим екраном за 

приказивање или монитором; апарати са видео 

играма који се прикључују на телевизор; самостални 
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апарати за видео игре; аутомати за игре [машине за 

игре на срећу са калибрисаном исплатом]; терминали 

за видео лутрију [аутомати за игре]; машине за 

играње игара на срећу; комплети потрошних тикета 

за играње игара на срећу; чипови за игре; чипови за 

игре на срећу; чипови за рулет; картице за гребање за 

игре на срећу; жетони за игре; жетони за покер 

[опрема за игре]; апарати за видео игре који су 

прилагођени за употребу на спољашњем екрану или 

монитору; електричне бинго машине [аутомати за 

игре]; жетони за бинго картице.  

Кл. 41:  изнајмљивање електронских апарата за игре 

на срећу; пружање информација из области забаве 

путем интернет странице; пружање информација које 

се односе на спорт; пружање информација које се 

односе на спортске догађаје; пружање информација 

он-лајн у вези са рачунарским играма и рачунарским 

додацима за игре; пружање информација у вези са 

забавом путем електронских средстава; пружање 

информација у вези са забавом путем интернета; 

пружање информација у вези спорта и спорских 

догађаја; онлајн пружање услуга игрица виртуелне 

стварности путем рачунарске мреже; организација и 

пружање услуга игара и такмичења путем интернета; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; 

организовање лутрије; организовање лутрије и 

других активности игара на срећу; услуге игара на 

срећу; услуге клађења; изнајмљивање казино игара; 

услуге казина; услуге казина, игара и коцкања; 

стављање на располагање салона са аутоматима.  
 

(111) 84248 (181) 11.08.2032. 

(210) Ж- 2022-1450 (220) 11.08.2022. 

 (151) 15.03.2023. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

 

(531) 05.07.27; 08.03.01; 11.03.04; 25.01.01; 25.07.25; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе браон, плава, зелена, беж.  

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

преовлађује.  

Кл. 30:  сладоледи; слаткиши; кафа.  

Кл. 35:  маркетинг.  
 

(111) 84249 (181) 15.04.2032. 

(210) Ж- 2022-711 (220) 15.04.2022. 

 (151) 15.03.2023. 

(732) EXSPEKTA d.o.o., Цара Лазара 13,  

11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.09; 25.01.05; 25.01.09; 25.01.25; 26.01.03; 

26.01.04; 26.01.18; 26.11.14; 27.05.01  

(511) Кл. 40: пржење и обрада кафе. 

Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића. 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16. 08. 2022. - 15.09.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 14110 чији је носилац KRKA 

TOVARNA ZDRAVIL D. D., NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6,, SI, престао је да 

важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 15630 чији је носилац THE 

COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia, 30313, US, престао је да важи дана 

16.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26523 чији је носилац E.R. 

SQUIBB & SONS, L.L.C.  a Delaware Limited Liability 

Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540 , US, престао је да важи дана 

11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26542 чији је носилац Sazerac 

Brands, LLC, a Delaware limited liability company  , 

10400 Linn Station Road,  Suite 300, Louisville, 

Kentucky 40223, US, престао је да важи дана 

11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26545 чији је носилац JT 

International SA , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26547 чији је носилац ALBERTO-

CULVER INTERNATIONAL, INC., 700 Sylvan 

Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US, престао је да 

важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26566 чији је носилац Alpargatas 

S.A., Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, Vila 

Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, BR, престао је да 

важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26574 чији је носилац KRKA 

TOVARNA ZDRAVIL D.D., NOVO MESTO,, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6,, SI, престао је да 

важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26575 чији је носилац KRKA 

TOVARNA ZDRAVIL D. D.,NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6,, SI, престао је да 

важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26592 чији је носилац SALONIT 

ANHOVO, GRADBENI MATERIALI, DD, VOJKOVA 

ULICA 1, ANHOVO, 5210 DESKLE,, SI, престао је да 

важи дана 11.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39603 чији је носилац Edgewell 

Personal Care Brands, LLC, 6 Research Drive, Shelton, 

Connecticut 06484, US, престао је да важи дана 

15.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39849 чији је носилац TRADE 

WIND BRANDS, LLC, 340 Royal Poinciana Way, Palm 

Beach, Florida 33480, US, престао је да важи дана 

25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39658 чији је носилац JT 

International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39490 чији је носилац 

Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, Tobaksvej 1, 

5610 Assens, DK, престао је да важи дана 27.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39499 чији је носилац 

ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, ŠVAJCARSKA, CH, 

престао је да важи дана 28.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39650 чији је носилац S.A. 

TABACOFINA - VANDER ELST, 2650 EDEGEM, 

PRINS BOUDEWIJNLAAN 43, BE, престао је да 

важи дана 28.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39622 чији је носилац THE 

HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED, 

ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, ŠVAJCARSKA, CH, 

престао је да важи дана 28.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39557 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 03.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 40299 чији је носилац 

ALATNICA PEŠOVIĆ", PEŠOVIĆ PREDRAG", 

ŠIMANOVCI, YU, престао је да важи дана 

08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39570 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 10.09.2022. 

године. 
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Жиг рег. бр. 39575 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 10.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39936 чији је носилац Philip Morris 

Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH, 

престао је да важи дана 10.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39771 чији је носилац Genentech. 

Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US, престао је да важи дана 12.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47994 чији је носилац REWE-

Zentral-Aktiengesellschaft, Domstrasse 20, D-50668 

Koln, Deutschland, DE, престао је да важи дана 

16.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48274 чији је носилац MasterCard 

International Incorporated (Delaware corporation), 2000 

Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US, 

престао је да важи дана 16.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48761 чији је носилац "HOT LINE 

R" Proizvodno-trgovačka i komisiona radnja, Gadžin 

Han, selo Gornji Barbeš, RS, престао је да важи дана 

16.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48297 чији је носилац KRAFT 

FOODS AS, Johan Throne Holsts plass 1, N-0566, Oslo, 

NO, престао је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45015 чији је носилац Bosnalijek 

farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, престао је да важи 

дана 22.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48053 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, GB, престао је да важи 

дана 24.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 49422 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica, Hrvatska, HR, 

престао је да важи дана 27.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 49423 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica, Hrvatska, HR, 

престао је да важи дана 27.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 49278 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica, Hrvatska, HR, 

престао је да важи дана 27.08.2022. године. 

Жиг рег. бр. 49424 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica, Hrvatska, HR, 

престао је да важи дана 27.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48272 чији је носилац LUBRIZOL 

ADVANCED MATERIALS, INC., 9911 Brecksville 

Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, US, престао је да 

важи дана 31.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48034 чији је носилац Idenix 

Pharmaceuticals, Inc., 60 Hampshire Street, Cambridge, 

MA 02139, US, престао је да важи дана 03.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45871 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 06.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45870 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 06.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45869 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 06.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48118 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 06.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65330 чији је носилац 

Univerexport export-import d.o.o. Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 17.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65331 чији је носилац 

Univerexport export-import d.o.o. Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 15.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65277 чији је носилац 

Univerexport export-import d.o.o. Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 15.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65730 чији је носилац CORNER 

SHOP DOO, Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, 

Surčin, RS, престао је да важи дана 18.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65308 чији је носилац 

DRAFTFCB AFIRMA marketing i konsalting d.o.o., 

Cara Dušana 42, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 18.08.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 66035 чији је носилац "Prunikom" 

doo, Krćevački put BB, Banja, Arandjelovac, RS, 

престао је да важи дана 18.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66160 чији је носилац 

SYSTEMAX INC., 11 Harbor Park Drive, Port 

Washington, New York 11050, US, престао је да важи 

дана 18.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64739 чији је носилац Avigilon 

Corporation, Box 378, #101-1001 West Broadway, 

V6H4E4 Vancouver, CA, престао је да важи дана 

18.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65309 чији је носилац Proizvodno 

trgovinsko informativno preduzeće STIG doo Novi 

Pazar, Save Kovačevića bb, Novi Pazar, RS, престао је 

да важи дана 18.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65472 чији је носилац 

MORGANTE, S.L., C/ Rosario, 6-02001 Albacete, ES, 

престао је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65438 чији је носилац CITY PASS 

D.O.O., Bulevar Arsenija Čarnojevića 186/14, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65397 чији је носилац JOSEPH 

COMPANY INTERNATIONAL, INC., 1711 Langley 

Avenue, IRVINE, CA 92614, US, престао је да важи 

дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65398 чији је носилац JOSEPH 

COMPANY INTERNATIONAL, INC., 1711 Langley 

Avenue, IRVINE, CA 92614, US, престао је да важи 

дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65416 чији је носилац Proizvodno 

trgovinsko preduzeće "TDM textil" doo Niš, Kozaračka 

br. 30/4, 18000 Niš, RS, престао је да важи дана 

17.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65278 чији је носилац PRVA Televizija 

d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65279 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 21.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65280 чији је носилац The Dow 

Chemical Company, Midland, Michigan 48674, US, 

престао је да важи дана 22.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64783 чији је носилац Blagovesti, Studio 

za arhitekturu, umetnost i lepotu, Anica Subić PR, Ivana 

Gorana Kovačića 5, 15300 Loznica, RS, престао је да 

важи дана 23.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65653 чији је носилац GOLDEN 

BAMBOO DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 91, lokal 

8, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

23.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65283 чији је носилац Henan 

Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan Road, Xinxiang City, 

Henan, Postal Code: 453002, CN, престао је да важи 

дана 23.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65414 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "JAFFA" Fabrika biskvita 

Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS, престао 

је да важи дана 24.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65415 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću "JAFFA" Fabrika biskvita 

Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka , RS, 

престао је да важи дана 24.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65549 чији је носилац INFOCAR 

d.o.o., Novosadski auto put br. 53, 11080 Beograd-

Zemun, RS, престао је да важи дана 24.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65550 чији је носилац INFOCAR 

d.o.o., Novosadski auto put br. 53, 11080 Beograd-

Zemun, RS, престао је да важи дана 24.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65722 чији је носилац Red Bull GmbH, 

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT, престао је да 

важи дана 24.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65312 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65313 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65314 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65547 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65315 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

141 

Жиг рег. бр. 65316 чији је носилац Carlsberg 

Srbija d.o.o., Proleterska 17, Čelarevo, RS, престао је да 

важи дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65317 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 25.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65318 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 25.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65319 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 25.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65583 чији је носилац Мичић 

Бобан ПР, "ВИТАЛИС", самостална занатска и 

трговинска радња за производњу и промет робе на 

мало и велико, Краља Милутина 35, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 28.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65939 чији је носилац OLYMPUS 

CORPORATION, 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, 

Tokyo, JP, престао је да важи дана 28.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65421 чији је носилац Chello 

Central Europe sro., Pobrezni 620/3, 186 00 Prague, CZ, 

престао је да важи дана 28.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65422 чији је носилац AД 

"ИМЛЕК", Индустријско насеље бб, 11213 Падинска 

Скела - Београд, RS, престао је да важи дана 

28.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65423 чији је носилац AД 

"ИМЛЕК", Индустријско насеље бб, 11213 Падинска 

Скела - Београд, RS, престао је да важи дана 

28.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65424 чији је носилац AД 

"ИМЛЕК", Индустријско насеље бб, 11213 Падинска 

Скела - Београд, RS, престао је да важи дана 

28.08.2022. године. 
 

Жиг рег. бр. 65320 чији је носилац Henan 

Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan Road, Xinxiang City, 

Henan, Postal Code: 453002, CN, престао је да важи 

дана 29.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65841 чији је носилац Hop Lun 

Brands Limited, 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer 

Street Lower, Dublin 2, IE, престао је да важи дана 

29.08.2022. године. 

Жиг рег. бр. 65429 чији је носилац JOSEPH 

COMPANY INTERNATIONAL, INC., 1711 Langley 

Avenue, Irvine, CA 92614, US, престао је да важи 

дана 30.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65613 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju 

vode Banja Vrujci, LAROUCCI VODA DOO Mionica, , 

Gornja Toplica, RS, престао је да важи дана 

31.08.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65555 чији је носилац Фудбалски 

клуб Напредак, Станка Гавриловића бб, 37000 

Крушевац, RS, престао је да важи дана 31.08.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65716 чији је носилац Henan 

Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan Road , Xinxiang City, 

Henan, Postal Code: 453002, CN, престао је да важи 

дана 01.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65807 чији је носилац Henan 

Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan Road, Xinxiang City, 

Henan , Postal Code: 453002, CN, престао је да важи 

дана 01.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 68109 чији је носилац KETER 

ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio 2, Ormelle (TV), 

31024, IT, престао је да важи дана 01.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65524 чији је носилац KETER 

ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio 2, Ormelle (TV), 

31024, IT, престао је да важи дана 01.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66875 чији је носилац KETER 

ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio 2, Ormelle (TV), 

31024, IT, престао је да важи дана 01.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66513 чији је носилац Lea Imeri, 

Kičevska 19, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 04.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66867 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65473 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 66868 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 
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Жиг рег. бр. 66567 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65440 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65441 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65442 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65443 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65444 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65445 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65466 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65471 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65470 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65468 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

 

Жиг рег. бр. 65469 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65474 чији је носилац Државна 

лутрија Србије д.о.о. Београд, Ускочка бр. 4-6, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 04.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65586 чији је носилац BAHUS 

DOO PARAĆIN, Striža, Striško naselje bb, Paraćin, RS, 

престао је да важи дана 04.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64743 чији је носилац Delhaize 

Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 05.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64744 чији је носилац Delhaize 

Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 05.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65545 чији је носилац JT 

International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 

26, CH, престао је да важи дана 06.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65528 чији је носилац DELTA 

AGRAR d.o.o.  , Аутопут за Загреб 35, Београд, Нови 

Београд , RS, престао је да важи дана 07.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65687 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65685 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65689 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65697 чији је носилац Diageo 

Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65696 чији је носилац BETA 

UNION, D.O.O., Olge Jovičić br. 11, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 08.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65952 чији је носилац Kineski 

trgovinski centar ZMAJ D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN, 

Autoput br. 20, 11080 Zemun, RS, престао је да важи 

дана 11.09.2022. године. 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

143 

Жиг рег. бр. 65702 чији је носилац JOHN 

PLAYER & SONS LIMITED, 21 Beckett Way, Park 

West, Nangor Road, Dublin 12, IE, престао је да важи 

дана 12.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65703 чији је носилац JOHN 

PLAYER & SONS LIMITED, 21 Beckett Way, Park 

West, Nangor Road, Dublin 12, IE, престао је да важи 

дана 12.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65699 чији је носилац Brown-

Forman Polska Sp. z.o.o., a Polish limited company, ul. 

Postepu 21D, 02-676 Warsaw, PL, престао је да важи 

дана 13.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65698 чији је носилац Brown-

Forman Polska Sp. z.o.o., a Polish limited company, ul. 

Postepu 21D, 02-676 Warsaw, PL, престао је да важи 

дана 13.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66443 чији је носилац 

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ РЕГИЈЕ СТАРЕ 

ПЛАНИНЕ, Милоша Обилића 1, Књажевац, RS, 

престао је да важи дана 12.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65795 чији је носилац 

International Health doo, Десет авијатичара 4А, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 13.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 65976 чији је носилац 

International Health doo, Десет авијатичара 4А, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 13.09.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 66302 чији је носилац PIONIR 

FILTERS DOO, Kružni put 24a, Grocka - Leštane, RS, 

престао је да важи дана 14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65808 чији је носилац Установа 

Спортско туристички центар "Бајина Башта", Кнеза 

Милана Обреновића 34/2, 31250 Бајина Башта, RS, 

престао је да важи дана 14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66593 чији је носилац International Trade 

Mark Agency Ltd., Global Gateway 8, Rue de la Perle, 

Providence, Mahe, SC, престао је да важи дана 

14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65796 чији је носилац Avigilon 

Corporation, Box 378, #101-1001 West Broadway, 

V6H4E4 Vancouver, CA, престао је да важи дана 

14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66673 чији је носилац 

International Trade Mark Agency Ltd., Global Gateway 

8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, SC, престао је да 

важи дана 14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65797 чији је носилац 

International Trade Mark Agency Ltd., Global Gateway 

8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, SC, престао је да 

важи дана 14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66342 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju, trgovinu i usluge TAGOR ELECTRONIC 

DOO, Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86, 18000 

Niš, RS, престао је да важи дана 14.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65692 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, 

Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US, престао 

је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65799 чији је носилац BLUE 

ORANGE d.o.o., Ljube Davidovića 55, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65800 чији је носилац BLUE 

ORANGE d.o.o., Ljube Davidovića 55, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65801 чији је носилац BLUE 

ORANGE d.o.o., Ljube Davidovića 55, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65802 чији је носилац BLUE 

ORANGE d.o.o., Ljube Davidovića 55, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66021 чији је носилац Драгојевић 

Владан, Гаврила Принципа 10, 34300 Аранђеловац, 

RS, престао је да важи дана 15.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65798 чији је носилац 

AMICOPHARM D.O.O., Тржни центар Пијаца, 

Београдска 8/10, 36210 Врњачка Бања, RS, престао је 

да важи дана 16.09.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65941 чији је носилац 

AMICOPHARM D.O.O., Тржни центар Пијаца, 

Београдска 8/10, 36210 Врњачка Бања, RS, престао је 

да важи дана 16.09.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.02.2023. - 15.03.2023. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 11845 

промењена је у GUABER S.R.L., Via Carlo Amoretti 

78, Milan, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 11845 

промењена је у Henkel Italia S.r.l., Via Carlo Amoretti 

78, Milan, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15869 

промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39972 

промењена је у Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 

4056 Basel, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40017 

промењена је у Ferrara Candy Company, 404 W. 

Harrison Street, Chicago, Illinois 60607, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40088 

промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott’s Hill 

International Research Centre, Bracknell, Berkshire, 

RG42 6EY, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40188 

промењена је у McCORMICK & COMPANY, 

INCORPORATED, 24 Schilling Road, Suite 1, Hunt 

Valley, Maryland 21031, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42338 

промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott’s Hill 

International Research Centre, Bracknell, Berkshire, 

RG42 6EY, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46145 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр.10, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46275 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр.10, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46291 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр.10, 11000 Београд, RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49959 

промењена је у Weaver Popcorn Manufacturing, Inc., , 

4485 S Perry Worth Rd, Whitestown, IN, 46075,, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50784 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52341 

промењена је у Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd, Батајнички друм 14-16, 11080 Београд 

(Земун), RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53354 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54756 

промењена је у Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd, Батајнички друм 14-16, 11080 Београд 

(Земун), RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55074 

промењена је у Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd, Батајнички друм 14-16, 11080 Београд 

(Земун), RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55767 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55955 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56410 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57952 

промењена је у Yahoo Inc. , 11955 Democracy Dr., 

14th Floor, Reston, VA 20190, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 57954 

промењена је у Yahoo Inc. , 11955 Democracy Dr., 

14th Floor, Reston, VA 20190, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59322 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61710 

промењена је у Yahoo Inc. , 11955 Democracy Dr., 

14th Floor, Reston, VA 20190, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62842 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63611 

промењена је у Vladan Nikolić PR, ZLATARA 

"PINGVIN GOLD & SILVER", Косовска 13, 15320 , 

Љубовија, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65524 

промењена је у KETER ITALIA S.P.A., Via Ing. 

Taliercio 2, Ormelle (TV), 31024, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66289 

промењена је у HUDSON MALTA SALES LTD, 

HUDSON HOUSE, BURMARRAD ROAD, 

BURMARRAD, SPB 9060, MT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66391 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66427 

промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа , 

Цариградски друм 10, Стрижа, 35250 Параћин, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66459 

промењена је у ZAP doo Beograd, Милутина 

Миланковића 1к/49, 11070 Београд-Нови Београд, 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66471 

промењена је у Vimport d.o.o, Батајнички друм 23, 

11080 Београд-Земун , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66473 

промењена је у Vimport d.o.o, Батајнички друм 23, 

11080 Београд-Земун , RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66875 

промењена је у KETER ITALIA S.P.A., Via Ing. 

Taliercio 2, Ormelle (TV), 31024, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66926 

промењена је у Montres Antima SA, Leugenestrasse 8, 

2504 Biel/Bienne, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66927 

промењена је у Montres Antima SA, Leugenestrasse 8, 

2504 Biel/Bienne, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67525 

промењена је у Vimport d.o.o, Батајнички друм 23, 

11080 Београд-Земун , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67526 

промењена је у Vimport d.o.o, Батајнички друм 23, 

11080 Београд-Земун , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67527 

промењена је у Vimport d.o.o, Батајнички друм 23, 

11080 Београд-Земун , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67651 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68107 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68109 

промењена је у KETER ITALIA S.P.A., Via Ing. 

Taliercio 2, Ormelle (TV), 31024, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68221 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68222 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68224 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 69075 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69292 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69293 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69294 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69551 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69668 

промењена је у Хуманитарна организација Срби за 

Србе, Др Милутина Ивковића 2а, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70643 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71437 

промењена је у Burger King Corporation, 5707 Blue 

Lagoon Drive, Miami, Forida 33126, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71907 

промењена је у DEQS DOO, Булевар ослобођења 

101/3, 11000 Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73119 

промењена је у Merryvale Limited, Kingsway House, 

Havilland Street, St Petеr Port, GY1 2QE, GG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73218 

промењена је у RINGIER SERBIA DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Косовска бр. 10, 11000 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73620 

промењена је у Cephalon, LLC, 145 Brandywine 

Parkway, West Chester PA 19380, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75634 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ALBO DOO, 

BEOGRAD (ZEMUN), Мајора Зорана Радосављевића 

347, 11273 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75658 

промењена је у Amazon Europe Core S.à.r.l. , 38, 

avenue John F. Kennedy  , L-1855 Luxembourg  , LU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 81301 

промењена је у Cephalon, LLC, 145 Brandywine 

Parkway, West Chester PA 19380, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 83963 

промењена је у Privredno društvo za promet, marketing 

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

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

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 11845 извршен је пренос на Coswell 

S.p.A, Via P. Gobetti 4, Funo di Argelato, IT; 

 

За жиг бр. 11845 извршен је пренос на Henkel 

Italia Distribution S.r.l., Via Carlo Amoretti 78, Milan, IT; 

 

За жиг бр. 31450 извршен је пренос на 

Glenwood Gesellschaft mit beschrӓnkter Haftung 

Pharmazeutische Erzeugnisse, Arabellastrasse 17, 81925 

München, DE; 

 

За жиг бр. 36270 извршен је пренос на 

Glenwood Gesellschaft mit beschrӓnkter Haftung 

Pharmazeutische Erzeugnisse, Arabellastrasse 17, 81925 

München, DE; 

 

За жиг бр. 40017 извршен је пренос на 

FERRARA PAN CANDY CO., Inc., One Tower Lane 

Suite 2700, 60181, Oakbrook Terrace, Illinois, US; 

 

За жиг бр. 42736 извршен је пренос на Illinois 

Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 

60025, US; 

 

За жиг бр. 49626 извршен је пренос на 

Sequential Holdco LLC, 440 Ninth Ave, 6th Floor, New 

York, New York 10001, US; 

 

За жиг бр. 60986 извршен је пренос на Zentiva 

Group, a.s., U kabelovny 529/16, Dolni Mĕcholupy, 102 

00 Praha 10 , CZ; 

 

За жиг бр. 65999 извршен је пренос на Zentiva 

Group, a.s., U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy , 102 

00 Praha 10, CZ; 
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За жиг бр. 66163 извршен је пренос на Славко 

Гајин, Кнеза Вишеслава бр. 36, 11000 Београд, RS; 

Павле Вулетић, Булевар Михајла Пупина бр. 13/12, 

11070 Нови Београд, RS; Зоран Болић, Војислава 

Илића бр. 137/16, 11000 Београд, RS and Зоран 

Јовановић, Косте Рацина 7А, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66830 извршен је пренос на A. 

GRINGS S.A., a Brazilian corporation, Rua General 

Ernesto Dornelles, n° 577 Centro, 95650-000 Igrejinha, 

Brazil, BR; 

 

За жиг бр. 68416 извршен је пренос на THE 

GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 200 

Innovation Way, Akron, Ohio 44316 , US; 

 

За жиг бр. 71437 извршен је пренос на Burger 

King Company LLC, 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, 

Forida 33126, US; 

 

За жиг бр. 81405 извршен је пренос на Игор 

Митровић, Баба Вишњина бр. 015/4, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 82786 извршен је пренос на Pin 

Technology d.o.o. Beograd-Savski Venac, Др 

Милутина Ивковића 2а, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 83206 извршен је пренос на 

Platforum9 Limited, 29 Charleston Par, St Margarets 

Road, Dublin 11, IE; 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 53299 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

За жиг бр. 65679 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

За жиг бр. 70545 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

За жиг бр. 72971 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

За жиг бр. 73740 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

За жиг бр. 75883 уписана је залога на Банка 

Поштанска штедионица, а.д., Краљице Марије 3, 

Београд 11120, RS; 

 

Брисање лиценци 

 

За жиг бр. 48404 брише се лиценца; 
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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  05/2023 - 08/2023 (16.02.2023. – 09.03.2023.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1712903 

(151) 25.10.2022 

(540) 

Xyllion 

(732) "Xyllion" d.o.o. 

(511)  37 

 

(111) 1712916 

(151) 05.01.2023 

(540) 

 

(732) Ferrero S.p.A. 

(511)  30 

 

(111) 1712929 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Zhejiang Meishuo 

Electric Technology Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712934 

(151) 28.09.2022 

(540) 

 

(732) DS17 Management 

Holding GmbH 

(511)  09  14  18  25  26 

 

(111) 1712939 

(151) 26.08.2022 

(540) 

 

(732) Dalian No.1 

Instrument Transformer 

Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1712940 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) Abramov Dmitry 

Mihaylovich 

(511)  25 

(111) 1712941 

(151) 30.09.2022 

(540) 

CEKIN KIDS 

(732) KOKA peradarsko 

prehrambena industrija d.d. 

(511)  29 

 

(111) 1712948 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) "SANATEX" 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

(511)  10 

 

(111) 1712951 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) Sole proprietor 

Miltcyn Petr Andreevich 

(511)  05 

 

(111) 1712952 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) TOPANEL 

PRODUCTION PANELS 

S.A. 

(511)  06  19  37  42  45 

 

(111) 1712954 

(151) 07.11.2022 

(540) 

 

(732) KOZA 

ÇAMAŞIRLARI SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

(511)  25 

 

(111) 1712987 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Parkway Group 

Healthcare Pte Ltd 

(511)  09  35  38  44 

 

(111) 1712989 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Parkway Group 

Healthcare Pte Ltd 

(511)  09  35  38  44 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

149 

(111) 1712992 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Parkway Group 

Healthcare Pte Ltd 

(511)  09  35  38  44 

 

(111) 1712993 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Parkway Group 

Healthcare Pte Ltd 

(511)  09  35  38  44 

 

(111) 1712994 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) Parkway Group 

Healthcare Pte Ltd 

(511)  09  35  38  44 

 

(111) 1713007 

(151) 28.11.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1713018 

(151) 02.09.2022 

(540) 

VINDIJA 

(732) Prehrambena 

industrija VINDIJA d.d. 

(511)  29  30  32  40  43 

 

(111) 1713022 

(151) 21.10.2022 

(540) 

MagicOS 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1713035 

(151) 05.10.2022 

(540) 

 

(732) FALC S.p.A. 

(511)  14  18  25 

 

(111) 1713065 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) Myovant Sciences 

GmbH 

(511)  05  44 

 

(111) 1713101 

(151) 28.07.2022 

(540) 

LEEZOVI 

(732) Miltenyi Biotec B.V. 

& Co. KG 

(511)  01  05  42  44 

 

(111) 1713103 

(151) 02.08.2022 

(540) 

 

(732) A1 Slovenija, d.d. 

(511)  09  35  38 

 

(111) 1713176 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Super Burning Win 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713187 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) Arsenale Express 

S.p.A. 

(511)  12  14  16  21  25  36  

39  41  43 

 

(111) 1713188 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) Arsenale Express 

S.p.A. 

(511)  12  14  16  21  25  36  

39  41  43 

 

(111) 1713198 

(151) 08.12.2022 

(540) 

 

(732) PIK VRBOVEC plus 

d.o.o. 

(511)  29 

 

(111) 1713238 

(151) 19.01.2023 

(540) 

CAPITAL ONE 

(732) Capital One Financial 

Corporation 

(511)  09  36 

 

(111) 1713248 

(151) 26.12.2022 

(540) 

NURISHH GRAN 

VEGIANO 

(732) BEL 

(511)  29  30 

 

(111) 1713255 

(151) 26.10.2022 

(540) 

e.wave S 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  

42 

 

(111) 1713256 

(151) 26.10.2022 

(540) 

wave S 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  

42 

 

(111) 1713261 

(151) 23.08.2022 

(540) 

Contus 

(732) Thorn Lighting 

Limited 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1713271 

(151) 15.12.2022 
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(540) 

 

(732) Anthony Dittmann 

(511)  41 

 

(111) 1713309 

(151) 03.10.2022 

(540) 

 

(732) DIPTYQUE S.A.S. 

(511)  03  04  35 

 

(111) 1713408 

(151) 18.08.2022 

(540) 

 

(732) OPaLL-AGRI, s. r. o. 

(511)  06  07  35  37  40  42 

 

(111) 1713437 

(151) 12.10.2022 

(540) 

STARLINK 

(732) Space Exploration 

Technologies Corp. 

(511)  09  38  39  42 

 

(111) 1713446 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) PBM Motor and 

Fan(Suzhou) Co., Ltd. 

(511)  07  11 

 

(111) 1713453 

(151) 25.10.2022 

(540) 

Eminent Elementi 

di Aria 

(732) Tekro, spol. s r.o. 

(511)  05  31  35 

 

(111) 1713454 

(151) 25.10.2022 

(540) 

Eminent Elementi 

di Terra 

(732) Tekro, spol. s r.o. 

(511)  05  31  35 

 

(111) 1713455 

(151) 25.10.2022 

(540) 

Eminent Elementi 

di Mare 

(732) Tekro, spol. s r.o. 

(511)  05  31  35 

 

(111) 1713456 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1713457 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1713507 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) The Eastern Company 

S.A.E 

(511)  34 

 

(111) 1713512 

(151) 14.12.2022 

(540) 

 

(732) YASİN TEKSTİL 

İŞLETMELERİ SANAYİ 

VE DIŞ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  24  25  35 

 

(111) 1713556 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) SENSI VIGNE & 

VINI S.R.L. 

(511)  33 

 

(111) 1713641 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) CAPGEMINI 

CONSULTING 

(511)  03  35  41  42 

 

(111) 1713663 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) Tuplex TD sp. z o.o. 

(511)  17  22  24 

 

(111) 1713678 

(151) 25.10.2022 

(540) 

 

(732) "Xyllion" d.o.o. 

(511)  37 

 

(111) 1713752 

(151) 27.10.2022 
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(540) 

 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  42 

 

(111) 1713761 

(151) 01.12.2022 

(540) 

 

(732) Leonova-Garyaeva 

Ekaterina Aleksandrovna 

(511)  40  42  44  45 

 

(111) 1713772 

(151) 18.01.2023 

(540) 

 

(732) IuteCredit Europe AS 

(511)  09  36 

 

(111) 1713773 

(151) 19.01.2023 

(540) 

JELLY BELLY 

(732) Jelly Belly Candy Company 

(511)  28 

 

(111) 1713794 

(151) 20.01.2023 

(540) 

CHAMPS 

ELYSEES 

(732) LACOSTE 

OPERATIONS 

(511)  18  25 

 

(111) 1713798 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flame Wings 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

(111) 1713800 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flamy Play 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713801 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flamy Dance 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713802 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flame Hope 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713803 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Flames 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713804 

(151) 26.07.2022 

(540) 

Amazing Wonders 

(732) Drustvo za trgovija i 

uslugi EVRO GEJMS 

TEHNOLODŽI DOOEL 

Skopje 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1713830 

(151) 21.12.2022 

(540) 

VEEV SEA MINT 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1713914 

(151) 21.10.2022 

(540) 

LOOPIA 

(732) Loopia Aktiebolag 

(511)  38  42  45 

 

(111) 1714078 

(151) 08.09.2022 

(540) 

RICHARD MILLE 

(732) Turlen Holding SA 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1714102 

(151) 11.01.2023 

(540) 

SURV 

(732) Celik, Ugurcan 

(511)  34 

 

(111) 1714133 

(151) 09.12.2022 

(540) 

 

(732) Philips Domestic 

Appliances Holding B.V. 

(511)  07 

 

(111) 1714153 

(151) 28.12.2022 

(540) 

QUKAVID 

(732) SHIN POONG 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

(511)  05 

(111) 1714154 

(151) 28.12.2022 

(540) 

RAQOVLY 

(732) SHIN POONG 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

(511)  05 

 

(111) 1714155 

(151) 28.12.2022 

(540) 

FICTIBSI 

(732) SHIN POONG 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

(511)  05 

 

(111) 1714184 

(151) 14.12.2022 

(540) 

NOVS 

(732) Thorn Lighting 

Limited 

(511)  11 

 

(111) 1714207 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Super Burning Hot 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1714211 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) PLASTIKA KRITIS 

S.A. 

(511)  17 

 

(111) 1714214 

(151) 19.12.2022 

(540) 

Cheeky Jester 

(732) adp Merkur GmbH 

(511)  09  28 
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(111) 1714228 

(151) 04.01.2023 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

 

(111) 1714277 

(151) 05.09.2022 

(540) 

RELATUM 

(732) Neven Poldrugač 

(511)  35 

 

(111) 1714280 

(151) 22.11.2022 

(540) 

NEVOS 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & Co. 

KG 

(511)  03  16  21 

 

(111) 1714281 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) HABİP ULUS 

(511)  25 

 

(111) 1714284 

(151) 16.01.2023 

(540) 

 

(732) ZOMBIE DASH SP. 

Z O.O. 

(511)  18  25 

 

(111) 1714287 

(151) 16.12.2022 

(540) 

Powder feel 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  25 

 

(111) 1714290 

(151) 21.09.2022 

(540) 

ThermaMove 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511) 24  25 

 

(111) 1714314 

(151) 17.01.2023 

(540) 

 

(732) McKesson Europe 

AG 

(511)  03  30 

 

(111) 1714337 

(151) 21.12.2022 

(540) 

VEEV BLUE 

MINT 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1714341 

(151) 21.12.2022 

(540) 

VEEV VELVETY 

MINT 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1714345 

(151) 09.01.2023 

(540) 

VILLA 

ZAMORANO 

(732) FLOR DE SELVA 

(511)  34 

 

(111) 1714346 

(151) 09.01.2023 

(540) 

CUMPAY 

(732) FLOR DE SELVA 

(511)  03  34 

 

(111) 1714353 

(151) 17.12.2022 

(540) 

 

(732) PALMİYE İLAÇ 

KİMYA VE GIDA 

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1714358 

(151) 17.01.2023 

(540) 

 

(732) ETİ GIDA SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  30 

 

(111) 1714391 

(151) 27.01.2023 

(540) 

IAD Technology 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1714422 

(151) 29.11.2022 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Zaripov 

Andrey Marselievich 

(511)  32  33 

 

(111) 1714473 

(151) 25.01.2023 

(540) 

TWIST & FRESH 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  21 

 

(111) 1714531 

(151) 19.04.2022 

(540) 

OFYR 

(732) OFYR Global B.V. 

(511)  04  08  11  20  21  35 

 

(111) 1714540 

(151) 17.10.2022 

(540) 

 

(732) liNear Gesellschaft 

für kontruktives Design 

mbH 

(511)  09  42 

 

(111) 1714556 

(151) 17.10.2022 

(540) 
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(732) MYGLOBE 

PERAKENDE LOJISTIK 

ANONIM SIRKETI 

(511)  25  35 

 

(111) 1714570 

(151) 29.12.2022 

(540) 

fullamoda 

(732) MUSA DENGİZ 

(511)  25  35 

 

(111) 1714615 

(151) 21.09.2022 

(540) 

Andrea Tang 

(732) Wei Tang 

(511)  25 

 

(111) 1714699 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Burning Hot Wins 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1714725 

(151) 06.12.2022 

(540) 

 

(732) PJSC «Cherkizovo 

Group» 

(511)  29 

 

(111) 1714765 

(151) 13.12.2021 

(540) 

FREEMOTION 

(732) ICON HEALTH 

AND FITNESS, INC. 

(511)  20  28 

 

(111) 1714777 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) ArrowResources AG 

(511)  01  04  06  35  36  37  

39  40  42 

 

(111) 1714789 

(151) 02.08.2022 

(540) 

 

(732) NDW Draht und Stahl 

GmbH 

(511)  06  19  35 

 

(111) 1714801 

(151) 19.07.2022 

(540) 

YESGLASS 

(732) Pilkington Group 

Limited 

(511)  12  37 

 

(111) 1714819 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Mercedes-Benz 

Group AG 

(511)  03  09  14  16  18  25  28 

 

(111) 1714867 

(151) 02.11.2022 

(540) 

 

(732) ENERGIERS S.A. 

(511)  25 

(111) 1714883 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) Zumtobel Lighting GmbH 

(511)  09  11  35  42 

 

(111) 1714921 

(151) 26.12.2022 

(540) 

 

(732) AHMET ŞAHİN 

(511)  25  35 

 

(111) 1714981 

(151) 23.12.2022 

(540) 

COMFORT 

RELAXX 

(732) Polipol Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  20  24  35 

 

(111) 1714997 

(151) 20.01.2023 

(540) 

Abirasolon 

(732) Aristo Pharma GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1714998 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Zaretskii Vladimir 

Evgen'evich 

(511)  07 

(111) 1715007 

(151) 27.01.2023 

(540) 

VISUCORE 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09  10 

(111) 1715030 

(151) 28.11.2022 

(540) 

JD 8.0, A 

DISRUPTIVE 

LEGACY 

(732) Montres Jaquet Droz 

SA (Montres Jaquet Droz 

AG) (Montres Jaquet Droz 

Ltd) 

(511)  14  28 

 

(111) 1715103 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

HUASHENG RUBBER 

CO.，LTD. 

(511)  12 

 

(111) 1715134 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) Tailwind Shipping 

Lines GmbH & Co. KG 

(511)  39 

 

(111) 1715140 

(151) 29.12.2022 

(540) 

PHENOMA 

(732) ARMSAN SİLAH 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  13 
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(111) 1715143 

(151) 09.01.2023 

(540) 

HAPTIQ SYSTEM 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  03 

 

(111) 1715149 

(151) 12.01.2023 

(540) 

 

(732) Wuhan Qianjiuchang 

E Commerce Co., ltd 

(511)  35 

 

(111) 1715163 

(151) 29.11.2022 

(540) 

 

(732) SHANGHAI NAR 

INDUSTRIAL CO., LTD. 

(511)  17 

 

(111) 1715185 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) EAU DE VIE DE VIE 

(511)  33 

 

(111) 1715186 

(151) 04.11.2022 

(540) 

 

(732) RocketVax AG 

(511)  01  05  42  44 

 

(111) 1715202 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) Alcadrain s.r.o. 

(511)  06  09  11  17  19  20 

 

(111) 1715203 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) Alcadrain s.r.o. 

(511)  06  09  11  17  19  20 

 

(111) 1715235 

(151) 29.09.2022 

(540) 

 

(732) Shoaib Abedi 

(511)  36 

 

(111) 1715258 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  09 

 

(111) 1715259 

(151) 16.11.2022 

(540) 

 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  09 

 

(111) 1715260 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) Nokia Corporation 

(511)  09  12  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1715263 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) Nokia Corporation 

(511)  09  12  35  37  38  41  

42 

 

(111) 1715264 

(151) 08.12.2022 

(540) 

 

(732) All Things Live 

Group ApS 

(511)  35  41  43 

 

(111) 1715267 

(151) 13.12.2022 

(540) 

 

(732) PENTİ ÇORAP 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1715276 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen SKE 

Technology Co., Ltd. 

(511)  34 

 

(111) 1715281 

(151) 18.01.2023 

(540) 

 

(732) JIEXIU CHEN 

(511)  07  08  09 

 

(111) 1715331 

(151) 31.01.2023 

(540) 

VITISAN 

(732) Biofa GmbH 

(511)  01  05 

 

(111) 1715391 

(151) 24.10.2022 

(540) 

LASHIFY 

(732) Lashify, Inc. 

(511)  03 

 

(111) 1715407 

(151) 16.11.2022 

(540) 

Orgatex 

(732) Orgatex GmbH & Co. 

KG 

(511)  09  35  38  42 

 

(111) 1715410 

(151) 15.11.2022 

(540) 

LA DOLCE VITA 

(732) Arsenale Express 

S.p.A. 

(511)  39  43 

 

(111) 1715411 

(151) 30.11.2022 

(540) 

 

(732) Digital Asset 

Management d.o.o. Banja 

Luka 

(511)  36  42 
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(111) 1715418 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) Saša Lončar 

(511)  09  34 

 

(111) 1715439 

(151) 17.01.2023 

(540) 

iloom 

(732) Celik, Ugurcan 

(511)  32  33  34 

 

(111) 1715466 

(151) 23.11.2022 

(540) 

CALOGENA 

(732) SOLETANCHE 

FREYSSINET 

(511)  11  39  42 

 

(111) 1715472 

(151) 07.12.2022 

(540) 

JAZZ 

(732) Koenig & Bauer 

Banknote Solutions SA 

(511)  09  16  40  42 

 

(111) 1715485 

(151) 22.11.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  04  09  10  11  12  

14  15  16  18  20  21  22  

24  25  26  27  28  30  34  

35  36  41  42  43 

 

(111) 1715490 

(151) 06.12.2022 

(540) 

LEDGER STAX 

(732) LEDGER 

(511)  09 

 

(111) 1715545 

(151) 27.09.2022 

(540) 

SUNTERRA 

(732) GALAXY RE 

(511)  01  04  09  37  39  40  

42 

 

(111) 1715557 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR d.o.o. 

(511)  02  03  05  08  09  12  

16  20  21  24  25  28  29  

30  31  32  35  38  39  41  

42  43  44 

 

(111) 1715558 

(151) 07.11.2022 

(540) 

Južni Vetar 

(732) GHP group d.o.o. 

(511)  33  35  43 

 

(111) 1715584 

(151) 03.11.2022 

(540) 

MTR 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  35 

 

(111) 1715594 

(151) 30.11.2022 

(540) 

KIRBY 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  05  11  14  16  18  20  

21  24  25  29  30  32  41 

 

(111) 1715597 

(151) 25.11.2022 

(540) 

 

(732) "Kazphosphate" 

Limited Liability 

Partnership 

(511)  01 

 

(111) 1715600 

(151) 29.12.2022 

(540) 

 

(732) KAM DOO llinden 

(511)  30  35 

 

(111) 1715601 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) Pontus Pharma d.o.o. 

(511)  05  40  42  44 

 

(111) 1715619 

(151) 21.12.2022 

(540) 

 

(732) BWT Holding GmbH 

(511)  05  11 

 

(111) 1715644 

(151) 23.01.2023 

(540) 

GUESS 

ORIGINALS 

(732) Guess? IP Holder L.P. 

(511)  25  35 

 

(111) 1715671 

(151) 24.11.2022 

(540) 

 

(732) MOTUL 

(511)  01  03  04 

 

(111) 1715688 

(151) 08.11.2022 

(540) 

takoy 

(732) GOTANA, s. r. o. 

(511)  24  26  35  42 

 

(111) 1715700 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1715701 

(151) 19.12.2022 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 

156 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1715702 

(151) 16.12.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1715718 

(151) 24.01.2023 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z 

o.o. 

(511)  08  11 

 

(111) 1715738 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) SANTONI SOCIETA' 

PER AZIONI 

(511)  18  25 

 

(111) 1715740 

(151) 13.01.2023 

(540) 

POLYTONE 

(732) UAB Narbutas 

International 

(511)  20 

 

(111) 1715780 

(151) 10.10.2022 

(540) 

 

(732) Schwager & Steinlein 

Verlag GmbH 

(511)  09  16  28  41  42 

 

(111) 1715867 

(151) 14.12.2022 

(540) 

RDH 

(732) Coolbrook Oy 

(511)  07  11  37  40  42 

 

(111) 1715868 

(151) 14.12.2022 

(540) 

RDR 

(732) Coolbrook Oy 

(511)  07  11  37  40  42 

 

(111) 1715874 

(151) 19.12.2022 

(540) 

CRH 

(732) CRH Group Services 

Limited 

(511)  36  42 

 

(111) 1715875 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) CRH Group Services 

Limited 

(511)  36  42 

 

(111) 1715876 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) CRH Group Services 

Limited 

(511)  36  42 

 

(111) 1715897 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) Next.e.GO Mobile SE 

(511)  09  12  35  37  39  40  

42 

 

(111) 1715906 

(151) 10.01.2023 

(540) 

Pom-Bear Crizzlies 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1715907 

(151) 10.01.2023 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1715912 

(151) 21.01.2023 

(540) 

 

(732) Asbach GmbH 

(511)  33 

 

(111) 1715926 

(151) 26.01.2023 

(540) 

 

(732) TOPSIS SA, trading 

as TOP SYSTEM 

(511)  01  03  04  39 

 

(111) 1715963 

(151) 04.10.2022 

(540) 

FLORANS 

(732) SOYLU ORMAN 

ÜRÜNLERİ İNŞAAT 

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  19 

 

(111) 1715987 

(151) 07.12.2022 

(540) 

ALFETTA 

(732) FCA ITALY S.p.A. 

(511)  12 

(111) 1715993 

(151) 10.01.2023 

(540) 
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(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1715998 

(151) 08.01.2023 

(540) 

ALPARI 

(732) Peter Kronbichler 

(511)  32  33 

 

(111) 1716022 

(151) 13.01.2023 

(540) 

 

(732) ALDRAN CAPITAL S.L. 

(511)  03  05 

 

(111) 1716048 

(151) 18.10.2022 

(540) 

 

(732) VCAG d.o.o. 

(511)  35  36  37  39  42 

 

(111) 1716062 

(151) 22.11.2022 

(540) 

LEVIA 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1716070 

(151) 24.01.2023 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

(511)  28 

(111) 1716083 

(151) 18.07.2022 

(540) 

 

(732) VISIOPTIS SAS 

(511)  09 

 

(111) 1716102 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) KONEKS PİSTON 

GÖMLEK İMALAT 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07  12 

 

(111) 1716119 

(151) 19.12.2022 

(540) 

 

(732) Shiseido Company, 

Limited 

(511)  03 

 

(111) 1716120 

(151) 24.10.2022 

(540) 

MOODICINAL 

(732) FRUITBUDDY 

AUSTRALIA PTY LTD 

(511)  05 

 

(111) 1716126 

(151) 27.07.2022 

(540) 

 

(732) Zhejiang Hisun 

Pharmaceutical Co., Ltd 

(511)  05 

 

(111) 1716133 

(151) 03.11.2022 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  03  04  24  25  29  30  

31  32 

 

(111) 1716159 

(151) 15.12.2022 

(540) 

VEO 

(732) BRITISH 

AMERICAN TOBACCO  

(BRANDS) LIMITED 

(511)  34 

 

(111) 1716165 

(151) 30.12.2022 

(540) 

 

(732) DURSUN BAL 

(511)  07  37 

 

(111) 1716198 

(151) 22.11.2022 

(540) 

VOYAGER 

(732) Thorn Lighting 

Limited 

(511)  09  11 

 

(111) 1716208 

(151) 29.04.2022 

(540) 

KODAS 

(732) Yuga Labs, Inc. 

(511)  09  14  16  18  24  25  

27  28  32  33  35  36  38  

41  42  43  45 

(111) 1716316 

(151) 15.12.2022 

(540) 

XNB 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11 

 

(111) 1716318 

(151) 30.12.2022 

(540) 

CHANTECAILLE 

(732) Chantecaille Beaute, 

Inc. 

(511)  03  05  09  21  35  44 

 

(111) 1716330 

(151) 17.01.2023 

(540) 

XUNIVA 

(732) Hansgrohe SE 

(511)  11 

 

(111) 1716331 

(151) 12.01.2023 

(540) 

BlueBox 

(732) Strube D&S GmbH 

(511)  07  09  35  42  44 

 

(111) 1716388 

(151) 15.12.2022 

(540) 

 

(732) FICOSOTA OOD 

(511)  03  05 

 

(111) 1716391 

(151) 15.12.2022 

(540) 

SLOTLIGHT 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 
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(111) 1716403 

(151) 08.09.2022 

(540) 

 

(732) Nobel Biocare 

Services AG 

(511)  41  42  44 

 

(111) 1716444 

(151) 19.01.2023 

(540) 

 

(732) OXYDEN S.R.L. 

Unipersonale 

(511)  35  44 

 

(111) 1716480 

(151) 11.11.2022 

(540) 

syrve 

(732) RESTO SYSTEMS 

LLC 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1716492 

(151) 24.10.2022 

(540) 

 

(732) GROSCHOPP AG 

Drives & More 

(511)  09  11  35  37  42 

 

(111) 1716501 

(151) 15.01.2023 

(540) 

HAPPY TO BE 

(732) LUXESS GmbH 

(511)  03 

(111) 1716515 

(151) 01.02.2023 

(540) 

AMALGEROL 

(732) Hechenbichler GmbH 

(511)  01 

 

(111) 1716525 

(151) 28.11.2022 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1716533 

(151) 07.12.2022 

(540) 

ROSE 

EXTRAORDINAI

RE 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1716562 

(151) 27.12.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1716622 

(151) 15.12.2022 

(540) 

 

(732) ÜÇDAL TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  24  25  35 

(111) 1716625 

(151) 12.12.2022 

(540) 

 

(732) PDT Cosmetici s.r.l. 

(511)  03 

 

(111) 1716631 

(151) 06.01.2023 

(540) 

PEGADOR 

(732) Pegador GmbH 

(511)  09  14  18  25  35 

 

(111) 1716633 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1716641 

(151) 13.01.2023 

(540) 

cocoacara 

(732) TERRAVITA Spółka z o.o. 

(511)  30 

 

(111) 1716646 

(151) 17.01.2023 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company “SLADKIJ 

ORESHEK” 

(511)  30 

(111) 1716670 

(151) 23.11.2022 

(540) 

 

(732) BERDOLY 

(511)  03  09  14  16  18  20  

21  24  25  35 

 

(111) 1716673 

(151) 17.01.2023 

(540) 

MY MINT 

(732) AKIEM HOLDING 

(511)  09  38  42 

 

(111) 1716716 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Burning Bet 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1716724 

(151) 09.01.2023 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1716725 

(151) 10.01.2023 

(540) 

Pom-Bär Crizzlies 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1716726 

(151) 10.01.2023 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3 

Intellectual Property Gazette  2023/3 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

159 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1716727 

(151) 10.01.2023 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1716745 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  04  11  20  21  26  27  28 

 

(111) 1716746 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  04  11  20  21  26  27  

28 

(111) 1716754 

(151) 07.07.2022 

(540) 

A.Z. 

(732) UNIX AUTÓ Kft. 

(511)  07  09  39 

 

(111) 1716755 

(151) 07.07.2022 

(540) 

SHUTTLEE 

(732) UNIX AUTÓ Kft. 

(511)  07  09  39 

 

(111) 1716756 

(151) 05.09.2022 

(540) 

 

(732) BÜLENT TÜRKELİ 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1716762 

(151) 19.09.2022 

(540) 

FERRARI 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1716764 

(151) 26.10.2022 

(540) 

REVOC-SYSTEM 

(732) Benninghoven 

Zweigniederlassung der 

Wirtgen Mineral 

Technologies GmbH 

(511)  07  09  11  37  42 

 

(111) 1716782 

(151) 12.01.2023 

(540) 

DYNAMIC 

ISLAND 

(732) Apple Inc. 

(511)  42 

 

(111) 1716805 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) VALPAINT S.P.A. 

(511)  02 

 

(111) 1716809 

(151) 09.01.2023 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1716821 

(151) 12.01.2023 

(540) 

HÄSTENS EXCEL 

(732) HÄSTENS SÄNGAR 

AB 

(511)  20  24 

 

(111) 1716834 

(151) 24.10.2022 

(540) 

VERSUNI 

(732) UCCELLO LIMITED 

(511)  03  07  08  09  11  21  

30  35  37  41  42 

 

(111) 1716835 

(151) 23.01.2023 

(540) 

PARTHOS 

(732) UAB Narbutas 

International 

(511)  20 

 

(111) 1716879 

(151) 07.12.2022 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  04  11  20  21  26  27  28 

 

(111) 1716884 

(151) 09.11.2021 

(540) 

 

(732) MEDİPOLİTAN 

SAĞLIK VE EĞİTİM 

HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  35  39  41  43  44 

 

(111) 1716886 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Eastern European 

Electric Company II B.V. 

(511)  04  35  36  37  39  42 

 

(111) 1716891 

(151) 31.10.2022 

(540) 
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(732) Zhejiang Shijing 

Tools Co., Ltd. 

(511)  07  08  09 

 

(111) 1716898 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Clover Coin 

Jackpot 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

 

(111) 1716900 

(151) 30.09.2022 

(540) 

DIAONA 

(732) Saša Pozder 

(511)  03  35 

 

(111) 1716910 

(151) 15.12.2022 

(540) 

REMONDIS - 

WORKING FOR 

THE FUTURE 

(732) REMONDIS Assets 

& Services GmbH & Co. 

KG 

(511)  37  39  40  42 

 

(111) 1716918 

(151) 06.01.2023 

(540) 

WILMAX 

(732) WILMAX LIMITED 

(511)  20  24  35 

 

(111) 1716927 

(151) 23.01.2023 

(540) 

 

(732) VALENTINO 

SIESTO 

(511)  34 

 

(111) 1716935 

(151) 04.10.2022 

(540) 

M1 

(732) FAMOT Pleszew Sp. 

z o.o. 

(511)  07 

 

(111) 1717033 

(151) 26.01.2023 

(540) 

PURRA 

PERFORMANCE 

(732) Purra Performance 

LLC 

(511)  25 

 

(111) 1717138 

(151) 18.01.2023 

(540) 

 

(732) R Act Holding Co., 

Ltd. 

(511)  43 

 

(111) 1717169 

(151) 23.01.2023 

(540) 

MIZUKI 

(732) Nichino Europe Co., 

Ltd 

(511)  01  05 

 

(111) 1717197 

(151) 13.01.2023 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1717212 

(151) 11.06.2022 

(540) 

OATIBIX 

(732) Weetabix Limited 

(511)  30 

 

(111) 1717218 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) HAKAN YAVUZ 

(511)  18  20  25  35 

 

(111) 1717219 

(151) 14.07.2022 

(540) 

 

(732) URSUS Spółka 

Akcyjna w upadłości 

(511)  07  12 

 

(111) 1717241 

(151) 01.09.2022 

(540) 

 

(732) Kryvenko Artur and 

Limarenko Vitalii 

(511)  09  14  25  35  41 

 

(111) 1717273 

(151) 17.11.2022 

(540) 

 

(732) ZF 

FRIEDRICHSHAFEN AG 

(511)  09  12  39  42 

(111) 1717280 

(151) 16.11.2022 

(540) 

BOSS CAMEL 

(732) HUGO BOSS  Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  09  14  18  25  35 

 

(111) 1717367 

(151) 29.12.2022 

(540) 

 

(732) Jacobs Douwe 

Egberts DE GmbH 

(511)  30 

 

(111) 1717387 

(151) 06.02.2023 

(540) 

SleepEssence 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1717425 

(151) 28.12.2022 

(540) 

 

(732) ALFA WOOD 

GROUP AEBE 

(511)  19 

 

(111) 1717464 

(151) 16.11.2022 

(540) 

HUGO RED 
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(732) HUGO BOSS  Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1717465 

(151) 23.11.2022 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS  Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  09  14  18  25  35 

 

(111) 1717467 

(151) 02.12.2022 

(540) 

 

(732) MARİN HİJYEN 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  05  10 

 

(111) 1717469 

(151) 29.11.2022 

(540) 

TWINEFLON 

(732) RESITAPE SRL 

(511)  17 

 

(111) 1717470 

(151) 17.11.2022 

(540) 

CONECTA 

(732) ARTURO SALICE S.P.A. 

(511)  06  20 

(111) 1717492 

(151) 07.02.2023 

(540) 

eZone 

(732) TOYOTA MOTOR 

EUROPE,  en abrégé TME,  

société anonyme 

(511)  09  12 

(111) 1717515 

(151) 08.11.2022 

(540) 

Burning Barrel 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1717518 

(151) 28.11.2022 

(540) 

ARRA YUM!BO 

(732) AGRICULTURAL 

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

(511)  29  31 

 

(111) 1717521 

(151) 21.10.2022 

(540) 

 

(732) MARUDERM 

GÜZELLİK VE KOZMETİK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03 

 

(111) 1717523 

(151) 14.12.2022 

(540) 

 

(732) Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

(511)  36  41 

(111) 1717529 

(151) 09.01.2023 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennost'yu 

"Mezhdunarodnaya 

kompaniya "Sibirskoe 

zdorov'ye" 

(511)  03  05  29  30  31  32 

(111) 1717530 

(151) 10.01.2023 

(540) 

NAMMOS 

(732) NAMMOS WORLD 

SARL 

(511)  25  33  35  41  43 

 

(111) 1717534 

(151) 23.12.2022 

(540) 

TUBORG 

(732) CARLSBERG 

BREWERIES A/S 

(511)  33 

 

(111) 1717552 

(151) 30.01.2023 

(540) 

SWP FEMICLAR 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05  10 

 

(111) 1717553 

(151) 30.01.2023 

(540) 

SWP ONVISION 

(732) SUN WAVE 

PHARMA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  05 

 

(111) 1717587 

(151) 23.12.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1717588 

(151) 23.12.2022 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1717619 

(151) 24.01.2023 

(540) 

 

(732) RCN TELEVISION 

S.A. 

(511)  38  41 

 

(111) 1717626 

(151) 19.10.2022 

(540) 

TUDOR 

(732) Montres Tudor SA 

(511)  09  14  28  35  36  38  

41  42  45 

 

(111) 1717627 

(151) 19.10.2022 

(540) 

ROLEX 

(732) ROLEX SA 

(511)  09  14  28  35  36  38  

41  42  45 

 

(111) 1717645 

(151) 26.01.2023 

(540) 

BZ1C 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  12 
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(111) 1717646 

(151) 26.01.2023 

(540) 

BZ2C 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  12 

 

(111) 1717647 

(151) 26.01.2023 

(540) 

BZ3C 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  12 

 

(111) 1717648 

(151) 26.01.2023 

(540) 

BZ4C 

(732) TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

(511)  12 

 

(111) 1717689 

(151) 02.11.2022 

(540) 

FINISHING 

TOUCH 

FLAWLESS 

(732) CHURCH & 

DWIGHT CO., INC. 

(511)  21 

 

(111) 1717714 

(151) 07.02.2023 

(540) 

KOVIS 

(732) Limited Liability 

Company "TrustInvestStroi" 

(511)  30 

 

(111) 1717722 

(151) 14.02.2023 

(540) 

CANNARICONCE

PT 

(732) Birger Christensen A/S 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1717752 

(151) 10.11.2022 

(540) 

 

(732) Quality Austria - 

Trainings, Zertifizierungs 

und Begutachtungs GmbH 

(511)  09  16  35  41  42  45 

 

(111) 1717769 

(151) 17.01.2023 

(540) 

 

(732) CALIDAD 

PASCUAL, S.A.U. 

(511)  30 

 

(111) 1717780 

(151) 31.01.2023 

(540) 

INRIZZA 

(732) COMPAGNIE 

FINANCIERE ET DE 

PARTICIPATIONS 

ROULLIER 

(511)  01 

 

(111) 1717799 

(151) 10.02.2023 

(540) 

HYDROGLASS 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  21 

 

(111) 1717813 

(151) 22.12.2022 

(540) 

MINORIES 

(732) KappAhl Sverige AB 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1717814 

(151) 22.12.2022 

(540) 

KAY/DAY 

(732) KappAhl Sverige AB 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1717818 

(151) 06.02.2023 

(540) 

Shopware Beyond 

(732) shopware AG 

(511)  09  35  41  42  45 

 

(111) 1717849 

(151) 31.12.2022 

(540) 

 

(732) THE MOSSİ 

SAĞLIK VE KOZMETİK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05 

 

(111) 1717856 

(151) 08.02.2023 

(540) 

FYLREVY 

(732) Estetra, société à 

responsabilité limitée 

(511)  05 

 

(111) 1717857 

(151) 08.02.2023 

(540) 

QUENREGNA 

(732) Estetra, société à 

responsabilité limitée 

(511)  05 

 

(111) 1717920 

(151) 22.09.2022 

(540) 

MILENCE 

(732) VOSSIUS & 

PARTNER Patentanwälte 

Rechtsanwälte mbB 

(511)  04  07  09  12  35  37  

39  40  42  43  44 

 

(111) 1717931 

(151) 19.10.2022 

(540) 

 

(732) Eastern European 

Electric Company II B.V. 

(511)  04  35  36  37  39  42 

 

(111) 1717932 

(151) 26.10.2022 

(540) 

CÉCRED 

(732) First Hawk Street 

LLC 

(511)  03  04  05  08  10  14  

18  21  24  25 

 

(111) 1717933 

(151) 10.10.2022 

(540) 

TIGOTA' 

(732) GOTTARDO S.P.A. 

(511)  03  35 

 

(111) 1717937 

(151) 27.10.2022 

(540) 

 

(732) PayPal, Inc. 

(511)  09  35  36  42 
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(111) 1717959 

(151) 13.10.2022 

(540) 

PEACE FOR ALL 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  18  25  35  36  41  45 

 

(111) 1717960 

(151) 18.11.2022 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09  11 

 

(111) 1717964 

(151) 26.10.2022 

(540) 

 

(732) ÖNTAR TARIM 

ALETLERİ  SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  07 

(111) 1718072 

(151) 11.10.2022 

(540) 

PT 

(732) Palfinger AG 

(511)  07  12 

 

(111) 1718074 

(151) 05.10.2022 

(540) 

ELYVIAN 

(732) VOSSIUS & 

PARTNER Patentanwälte  

Rechtsanwälte mbB 

(511)  04  07  09  12  35  37  

39  40  42  43  44 

 

(111) 1718081 

(151) 14.11.2022 

(540) 

 

(732) KOLPA, d.o.o. 

Metlika 

(511)  01  11  20  35 

(111) 1718086 

(151) 22.12.2022 

(540) 

 

(732) GAVRILOVIĆ d.o.o. 

(511)  29 

 

(111) 1718091 

(151) 22.12.2022 

(540) 

MINIKO 

(732) GAVRILOVIĆ d.o.o. 

(511)  29 

(111) 1718096 

(151) 31.01.2023 

(540) 

 

(732) Schwarz IT KG 

(511)  09  16  35  38  41  42 

 

(111) 1718122 

(151) 12.01.2023 

(540) 

 

(732) Barry Callebaut AG 

(511)  29  30 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1140793 

(540) 

REVMALGON 

(732) Joint-stock company 

"TWINS Tec" 

(511)  03 

 

(111) 1142691 

(540) 

 

(732) BLI-DBP 

(511)  09 

 

(111) 1163399 

(540) 

BRIKO 

(732) Basic Trademark S.r.l. 

(511)  09  18  25  28  35  41  

42 

 

(111) 1218866 

(540) 

BAXJECT 

(732) Baxalta Incorporated 

(511)  10 

 

(111) 1220403 

(540) 

METSO 

(732) Metso Outotec 

Corporation 

(511)  01  06  07  09  11  16  

17  24  35  37  40  41  42 

(111) 1280059 

(540) 

 

(732) DRAGON POLAND 

SPÓLKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA 

(511)  01  02  03  04  16  17  

19  35 

 

(111) 1302807 

(540) 

 

(732) KEFO GRUP 

TURİZM İNŞAAT 

SANAYİ  TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  04  34 

 

(111) 1368334 

(540) 

 

(732) Wenger S.A. 

(511)  18 

(111) 1374120 

(540) 

Marwari 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24  35 

 

(111) 1374121 

(540) 

Appaloosa 

(732) Hästens Sängar AB 

(511)  20  24  35 

 

(111) 1375150 

(540) 

TULISSIN 

(732) VIRBAC, S.A 

(511)  05 

 

(111) 1405511 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu 

"NIKAMED" 

(511)  35  44 

 

(111) 1408878 

(540) 

GLADIATOR 

(732) PPG INDUSTRIES 

OHIO, INC. 

(511)  02 

 

(111) 1418944 

(540) 

SAVECO 

(732) WAMGROUP S.P.A. 

(511)  07  35  37 

 

(111) 1422707 

(540) 

GAME BOY 

(732) Nintendo Co., Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1447590 

(540) 

ZDT 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  07  09 

 

(111) 1454675 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1490398 

(540) 

STAR 

MICRONICS 

(732) Star Micronics Co., 

Ltd. 

(511)  07  09  42 

 

(111) 1491682 

(540) 

SIBERIAN 

EXPRESS 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1496397 

(540) 

Invisys 

(732) Hettich Marketing- 

und Vertriebs GmbH & Co. 

KG 

(511)  06  20 

 

(111) 1504896 

(540) 

bc babycare 
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(732) Hangzhou Babycare 

Industrial Co., Ltd. 

(511)  03  05  07  08  10  11  

12  18  20  21  24  25  28 

 

(111) 1515828 

(540) 

C P N H G N 

(732) COPENHAGEN 

STUDIOS GmbH 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1519390 

(540) 

MIURAS 

(732) Maurizio Carini 

(511)  28 

 

(111) 1537731 

(540) 

 

(732) Nissan Jidosha 

Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.) 

(511)  09  12  35  36  37  39 

 

(111) 1542188 

(540) 

EXPEDITION 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1579615 

(540) 

 

(732) Rubicon Drinks 

Limited 

(511)  25  29  30  32 

 

(111) 1580825 

(540) 

KIWI 

(732) Vapour International 

d.o.o. 

(511)  34 

 

(111) 1582930 

(540) 

Veosys 

(732) Hettich Marketing- 

und Vertriebs GmbH & Co. 

KG 

(511)  06  20 

 

(111) 1590293 

(540) 

WEISHARDT 

(732) GELATINES 

WEISHARDT,  Société par 

actions simplifiée 

(511)  01  05 

 

(111) 1591925 

(540) 

 

(732) Ferrara Candy 

Company 

(511)  30 

 

(111) 1617102 

(540) 

MCADAMS 

(732) McAdams Pet Foods 

Limited 

(511)  31 

 

(111) 1620225 

(540) 

 

(732) VİKİNG KAĞIT VE 

SELÜLOZ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05  16 

 

(111) 1641110 

(540) 

 

(732) COPENHAGEN 

STUDIOS GmbH 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1643567 

(540) 

Bioniq 

(732) DR. KURT WOLFF 

GMBH & CO. KG 

(511)  03  05 

 

(111) 1644346 

(540) 

 

(732) KUCHEVSKYI 

Serhii Vasylovych 

(511)  34 

 

(111) 1645946 

(540) 

krus 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoj 

otvetstvennost'yu "Dyukre" 

(511)  29  30  31  32  33  35 

 

(111) 1647102 

(540) 

BeReal 

(732) BeReal 

(511)  09  18  25  35  38  41  

42  45 

(111) 1651845 

(540) 

PENMENVY 

(732) GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A. 

(511)  05 

 

(111) 1651860 

(540) 

VEXMENGI 

(732) GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A. 

(511)  05 

 

(111) 1654387 

(540) 

ORSERDU 

(732) BERLIN-CHEMIE 

AG 

(511)  05 

 

(111) 1667651 

(540) 

VANPESMA 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

 

(111) 1670188 

(540) 

PIVSELEQ 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

 

(111) 1670190 

(540) 

KLYRFYND 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

 

(111) 1671514 

(540) 

THE DAY IS 

YOURS 

(732) HÄSTENS SÄNGAR 

AB 

(511)  20  24  25  35  44 
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(111) 1671829 

(540) 

MAKE YOUR 

WORLD 

(732) Société des Produits 

Nestlé S.A. 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1673635 

(540) 

GERDOFF 

(732) SOFAR SWISS SA 

(511)  05 

 

(111) 1676707 

(540) 

ELZULISSE 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 1676711 

(540) 

LYNKUET 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 1676713 

(540) 

JOULIXXI 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 1681532 

(540) 

 

(732) Mammut Sports 

Group AG 

(511)  09  18  25 

(111) 1692544 

(540) 

ISLAND BEAT 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1692545 

(540) 

DUNE BLUES 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1692546 

(540) 

ROUGE 

ELECTRO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

 

(111) 1693012 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  04  05  06  07  08  

09  10  11  12  14  15  16  

18  20  21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  

33  34  35  40  41  42  43  

44 

 

(111) 1698570 

(540) 

KAVCAPA 

(732) AstraZeneca AB 

(511)  05 

 

(111) 1702038 

(540) 

ACCU-CHEK 

CARE 

(732) Roche Diabetes Care 

GmbH 

(511)  09  10  35  42  44 

(111) 1702500 

(540) 

 

(732) AstraZeneca AB 

(511)  05 

 

(111) 1702838 

(540) 

MFLUSCI 

(732) ModernaTx, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1702894 

(540) 

MFLUTRU 

(732) ModernaTx, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1702895 

(540) 

MFLU 

(732) ModernaTx, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1702897 

(540) 

MFLUPAZ 

(732) ModernaTx, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1705409 

(540) 

 

(732) DR. KURT WOLFF 

GMBH & CO. KG 

(511)  03  05 

 

(111) 469743 

(540) 

 

(732) LABORATOIRE 

CCD 

(511)  05 

 

(111) 470056 

(540) 

 

(732) Evonik Operations 

GmbH 

(511)  01 

 

(111) 533168 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  25 

 

(111) 718802 

(540) 

Black Forest 

(732) Ferrara Candy 

Company 

(511)  30 

 

(111) 796477 

(540) 

ALLUNA 

(732) Max Zeller Söhne 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 796853 

(540) 

ZIENER 

(732) Franz Ziener GmbH 

& Co. KG 

(511)  24  25  28 
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(111) 797860 

(540) 

Dancing Queen 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

 

(111) 802731 

(540) 

MINI-SPIKE 

(732) B. Braun Melsungen 

Aktiengesellschaft 

(511)  10 

 

(111) 868888 

(540) 

HDMI 

(732) HDMI Licensing 

Administrator, Inc. 

(511)  09 

 

(111) 972662 

(540) 

 

(732) XD Connects B.V. 

(511)  08  09  11  18  21  28  

35  39  42 

(111) 1016069 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1052199 

(540) 

 

(732) KPO MARKETING 

COMPANY LIMITED 

(511)  33 

 

(111) 1088933 

(540) 

 

(732) Spielwarenmesse eG 

(511)  16  28  35  38  41 

(111) 1106838 

(540) 

NERDS 

(732) Ferrara Candy 

Company 

(511)  30 

 

(111) 1115673 

(540) 

 

(732) MOTO MORINI S.r.l. 

(511)  12  25  37 

 

(111) 1132838 

(540) 

VENOLGON 

(732) Joint-stock company 

"TWINS Tec" 

(511)  03 

(111) 1135104 

(540) 

Lunos 

(732) LUNOS 

Lüftungstechnik GmbH für 

Raumluftsysteme 

(511)  09  11  37  42 

 

(111) 1676708 

(540) 

WYMJI 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11682 (51) 09-01 

(21) Д-51/2022 

(22) 4.8.2022. 

(15) 21.10.2022.  

 

(30) Д-51/2022  4.8.2022.  RS 

(28) 1 

(54) BOCA  ZA RASHLADNE TEČNOSTI ZA 

MOTORNA VOZILA 

(73) ADECO DOO, Temerinski put 109,  

21127 Novi Sad, RS  

(72) GVOZDENOVIĆ Nikola, Vojvode Mišića 33, 

21208 Sremska Kamenica, RS 

 

 
 

(11) 11683  (51) 26-05 

(21) Д-68/2022 

(22) 13.9.2022. 

(15) 14.11.2022.  

 

(30) Д-768/2022 13.9.2022.  RS 

(28) 1 

(54) LAMPA 

(73) JOVANOVIĆ Aleksandar, Veljka Ramadanovića 14/8, 

11090  Beograd, RS  

(72) JOVANOVIĆ Aleksandar, Veljka Ramadanovića 14/8, 

11090  Beograd, RS 

 

 

(11) 11684 (51) 14-02  

(21) Д-53/2022 

(22) 10.8.2022. 

(15) 14.11.2022.  

 

 

(30) 2022-003425  22.2.2022.  JP 

(28) 1 

(54) DISPLEJ  ZA GLAVU 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP; 

(72) MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-

0075 JP; OTSUKA, Yoshiyuki , c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 

108-0075, JP;  
(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11685 (51) 14-02  

(21) Д-54/ 2022 

(22) 10.8.2022. 

(15) 14.11.2022.  

 

(30) 2022-003426  22.2.2022.  JP 

(28) 1 

(54) DISPLEJ ZA GLAVU 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP; 

(72) MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-

0075 JP; 

(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 
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(11) 11686 (51) 14-02  

(21) Д-55/2022 

(22) 10.8.2022. 

(15) 16.11.2022.  

 

(30) 2022-003427  22.2.2022.  JP  

(28) 1 

(54) DISPLEJ ZA GLAVU 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP; 

(72) MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive Entertainment 

Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 JP  

(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11687 (51) 14-02 

(21) Д-56/2022 

(22) 12.8.2022. 

(15) 16.11.2022.  

 

(30) 2022-003429 22.2.2022., JP 

(28) 1 

(54) DISPLEJ  ZA GLAVU 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP 

(72) OTSUKA, Yoshiyuki , c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 

108-0075, JP i MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,  

108-0075 JP; 

(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

 

 

(11) 11688 (51) 14-02 

(21) Д-57/2022 

(22) 12.8.2022. 

(15) 16.11.2022.  

 

(30) 2022-003430  22.2.2022., JP 

(28) 1 

(54) ŠTITNIK ZA SVETLO 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP; 

(72) OTSUKA, Yoshiyuki , c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 

108-0075, JP i MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-

0075 JP; 

(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 

 
 

(11) 11689 (51) 14-02 

(21) Д-58/2022 

(22) 12.8.2022. 

(15) 16.11.2022.  

 

(30) 2022-003428  22.2.2022., JP 

(28) 1 

(54) DISPLEJ  ZA GLAVU 

(73) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo, 108-0075  JP; 

(72) MORISAWA, Yujin, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc.,1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-

0075 JP; 

(74) BOGDANOVIĆ Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd, RS 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes of Registered Designs 
16.02.2023. - 15.03.2023. године 

  

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца индустријског 

дизајна рег. број 11010 промењена је у PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, TRGOVINU I 

USLUGE ALBO DOO, BEOGRAD (ZEMUN), Мајора 

Зорана Радосављевића 347, 11273 Београд, RS; 
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Supplement IPG 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

16. ЗАСЕДАЊE РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАЗВОЈ 

УГОВОРА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ 

ПАТЕНАТА 

Женева, 6. до 8. фебруара 2023. године 

 

 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION (WIPO) 

16 SESSION OF THE PATENT COOPERATION 

TREATY (PCT) WORKING GROUP 

Geneva, 6 – 8 February 2023 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

16. ЗАСЕДАЊE РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАЗВОЈ УГОВОРА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ПАТЕНАТА 

Женева, 6. до 8. фебруара 2023. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Александра Михаиловић, помоћник директора 

 

У периоду од 6. до 8. фебруара 2023. године 

одржано је 16. заседање Радне групе за развој 

Уговора о сарадњи у области патената у Светској 

организацији за интелектуалну својину (WIPO), у 

Женеви, Швајцарска Конфедерација. Ово заседање је 

одржано у виртуелном формату. Делегације земаља 

чланица Уговора о сарадњи у области патента 

учествовале су на састанку преко ЗООМ платформе, 

док су запослени у Секретаријату WIPO и 

председавајућа били присутни у сали за састанке у 

WIPO. Састанком је председавала Александра 

Михаиловић, помоћник директора у Заводу за 

интелектуалну својину. 

Састанак је отворила госпођа Лиза Јоргенсон, 

помоћник генералног директора Светске 

организације за интелектуалну својину задужена за 

Сектор за патенте и технологију. Госпођа Јоргенсон 

је пожелела добродошлицу и успешан састанак свим 

учесницима. На почетку обраћања  обавестила је 

присутне да је 15. децембра 2022. године Мурицијус 

депоновао инструменте приступања Уговору о 

сарадњи у области патената и постао 157. држава 

потписница овог међународног уговора. Истакла је 

значај овог међународног уговора у области 

технолошких иновација и исказала наду да ће државе 

чланице на 16. заседању радне групе усвојити 

предложене измене уговора које ће бити усвојене на 

Генералној Скупштини WIPO, која ће се одржати у 

периоду од 6. до 14. јула 2023. године. Осим тога, 

као веома значајно питање које ће разматрати на 

Генералној скупштини је питање именовања Завода 

за интелектуалну својину Саудијске Арабије као 

Органа за међународни решерш (ISA) и за 

прелиминарно испитивање (IPEA) према Уговору о 

сарадњи у области патената (PCT). Значај PCT 

уговора види се и по броју поднетих међународних 

пријава. Током прошле, 2022. године поднето је 278 

000 пријава, што је благи раст у односу на 2021. 

годину од 0,3 %. Највише поднетих пријава у току 

прошле године поднели су подносиоци из Кине и 

Сједињених америчких држава. 

Госпођа Јоргенсон је обавестила присутне 

делегације да ће светски дан интелектуалне својине, 

26. април 2023. године, бити посвећен теми: „Жене и 

интелектуална својина: убрзавање иновација и 

креативности“, те да је WIPO последњих неколико 

месеци прикупљао податке о учешћу жена у PCT 

систему. Један од шест подносилаца међународних 

пријава су жене. Осим прикупљања податка о 

учешћу жена у интелектуалној својини, WIPO је 

нарочито радио на томе да се идентификују препреке 

са којима се жене сусрећу у коришћењу система 

заштите технолошких иновација, тј. интелектуалне 

својине. На основу прикупљених резултата 

закључено је да су то често социјалне и финансијске 

околности и зато ће ова међународна организација 

26. априла подржати укључивање већег броја жена у 

систем заштите интелектуалне својине, нарочито 

технолошких иновација. Осим тога, Светски дан 

интелектуалне својине биће посвећен женама 

проналазачима које су оставиле траг у историји. 

Госпођа Јоргенсон је обавестила присутне делегације 

да је WIPO отворио посебну страницу на свом сајту 

која је посвећена овогодишњем Светском дану 

интелектуалне својине и активностима које се 

предузимају на глобалном плану. 

Госпођа Јоргенсон се затим осврнула се на 

тачке дневног реда које су нарочито значајне као што 

је језик комуникације, формално испитивање пријава 

и трансфер такси, те се захвалила свим учесницима 

на састанку и позвала све учеснике PCT система да 

дају свој допринос ради унапређења овог система. 

Захвалила се Европском заводу за патенте и 

Америчком заводу за патенте и жигове на 

ангажовању у вези питања минимум документације у 

PCT систему. 

На почетку заседања усвојен је предлог дневног 

реда (документ: PCT/WG/16/1 PROV. 2). Тачка 3. 

дневног реда са називом: „Специјална правила 

процедуре“ повучена је од стране Секретаријата 

Радне групе за развој уговора о сарадњи у области 

патената (у даљем тексту: Радна група) након 

консултација са регионалним координаторима 

држава чланица. Ова тачка дневног реда односила се 

на избор службеника на позиције председавајућег и 

његових заменика, као и одобравање статуса 

посматрача заинтересованим правним лицима. 

Делегације држава чланица сагласиле су се да се на 

заседања ове радне групе примењују „Општа 

правила процедуре“ која се примењују у WIPO. Ова 

правила прописују да се избор председавајућег и 

његових заменика врши на текућем састанку, а да 

њихов мандат почиње завршетком текућег састанка 

и траје до краја састанка за који су изабрани. 
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Делегације држава чланица су се преко регионалних 

координатора сагласиле са предложеним и подржале 

примену „Општих правила процедуре“ у WIPO за 

ову радну групу. 

У оквиру тачке 4. дневног реда – Избор 

председавајућег и његових заменика, државе 

чланице су постигле консензус и једногласно 

предложиле госпођу Лилијану Паломино из Перуа за 

заменика председавајуће на 16. заседању радне 

групе. Радна група је за председавајућу 17. заседања 

изабрала госпођу Дон Ченг из Кине и госпођу Ану 

Едилон из Филипина за заменицу председавајуће. 

Такође, делегације држава чланица су се сагласиле 

да госпођа Александра Михаиловић из Србије буде 

номинована за председавајућу на 18. састанку радне 

групе. 

Тачка 5. дневног реда односила се на начин 

комуникације између Међународног бироа и 

подносиоца међународних пријава патената или 

националних завода, односно на језике који се 

користе у комуникацији. Тренутно, Међународни 

биро комуницира са подносиоцима пријава и 

националним заводима само на енглеском и 

француском језику.  Од стране Секретаријата Радне 

групе предложено је да се повећа број језика на 

којима Међународни биро комуницира. На овај 

начин, PCT систем би се унапредио јер би била 

омогућена комуникација на свих десет језика на 

којима је прописано да се међународна пријава 

патента може објавити у WIPO бази PATENTSCOPE. 

Предложено да се увођење нових језика у 

комуникацији учини постепено из разлога што ово 

захтева развој информационих система и повећање 

капацитета запослених у WIPO који могу да 

комуницирају на језицима који су уведени за 

комуникацију. 

У начелу, присутне делегације држава чланица 

изразиле су подршку предлогу Међународног бироа, 

односно измени правила 92.2(е) Правилника који је 

саставни део Уговора о сарадњи у области патената 

али су са друге стране изразиле забринутост у вези са 

изменом Административног упутства, јер ова измена 

није до краја разрађена у предлогу. Имајући у виду 

наведено, Радна група је позвала Међународни биро 

да узме у обзир изнете коментаре на овом заседању и 

да унапређени Предлог достави на следећем 

заседању ове радне групе.  

Тачком 6. дневног реда предложено је да 

Међународни Биро узме непосреднију улогу када је 

у питању формално испитвање међународних 

пријава патената. На 15. заседању ове радне групе 

предложено је да се централизује поступак 

формалног испитивања, те да пријаве испитује 

Међународни биро. Међутим, представници држава 

чланица нису подржали овај предлог, пре свега из 

практичних разлога и узимајући у обзир домаће 

подносиоце пријава којима је свакако потребна 

помоћ у подношењу пријава или у отклањању 

грешака у већ поднетим пријавама. Међународни 

биро је за ово заседање Радне групе припремио 

измењени предлог којим је прописано да подносилац 

пријаве може да изабере орган који ће вршити 

формално испитивање пријаве, односно припреме за 

објаву пријаве. Међутим, присутне делегације нису 

подржале ни овај измењени предлог истовремено 

указавши на значај националне подршке 

подносиоцима пријава, посебно имајући у виду да 

сваки национални завод комуницира са 

подносиоцима пријава на језику који је њихов 

матерњи језик, те да је подносиоцима много лакше 

да схвате на који начин се подноси пријава и како се 

отклањају грешке у већ поднетој пријави. 

У оквиру тачке 7. дневног реда расправљало се 

о минимуму документације која је неопходно да буде 

узета у разматрање приликом испитивања пријава 

патената. Овај предлог припремили су Европски 

завод за патенте и Амерички завод за патенте и 

жигове. Предложене су измене правила 34, 36. и 63. 

Правилника који је саставни део Уговора о сарадњи 

у области у патената. Тачка 7. дневног реда састојала 

се заправо из два дела, и то: Извештаја са последњег 

састанка посебне радне групе која разматра питање 

минимума документације и Предлога измена 

одредаба Правилника и Админстративног упутства. 

Значајно за ову тачку дневног реда је то што је 

предложено да се приликом испитивања пријава, 

поред патентне документације узме у разматрање и 

не патентна литература. Ово је нарочито значајно 

земљама, као што је Индија, које су настојале да 

своје збирке традиционалног знања укључе у 

минимум документације коју је потребно узети у 

разматрање приликом испитивања пријава. 

После обимне дискусије Радна група је 

подржала предлог Европског завода за патенте и 

Америчког завода завода за патенте и жигове да се 

прошири минимум документације на тај начин што 

ће у минимум документације уврстити и другу 

облици заштите проналазака, као што су корисни 

модели и мали патенти, и традиционално знање за 

које у појединим земљама постоје обимне базе 

документа. Овај предлог ће у јулу 2023. године бити 

поднет WIPO Генералној скупштини на одобрење. 

Тачка 8. Дневног реда била је предлог 

Европског завода за патенте (ЕЗП) да се као уредна 

међународна пријава прихвати пријава која је 

написана на више језика, у случају када су сви језици 

који се користе у пријави прихваћени од стране 

завода примаоца. Наиме, службени језици ЕЗП су 
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енглески, немачки и француски језик и дешава се да 

подносиоци пријаве доставе пријаву која је написана 

на два или три језика који су прихваћени од стране 

ЕЗП. У случају велике већине завода, као што је 

случај и са Заводом Републике Србије, постоји један 

службени језик на коме се подносе пријаве тако да 

ова тачка дневног реда заправо неће имати утицаја 

на органе који се служе једним службеним језиком. 

Ова ситуација се може дести у регионалним 

патентним организацијама и у неколицини 

националних завода, као што је нпр. Завод Јапана у 

коме се пријава патента може поднети на јапанском 

и енглeском језику. 

После сагледавања предлога ЕЗП-а и дискусије 

присутних делегација, Радна група је подржала овај 

предлог и упутила га Генералној скупштини да 

одобри измену правила 26.3ter Правилника који је 

саставни део Уговора о сарадњи у области патената. 

У оквиру тачке 9. дневног реда Радна група је 

дискутовала о WIPO сервису за трансфер такси. 

Наиме, приликом подношења међународне пријаве 

патента подносилац пријаве плаћа неколико такси у 

корист различитих органа који су надлежни за 

поступак по међународној пријави, и то: национални 

завод, Међународни биро, орган за међународно 

претраживање стања технике и међународни орган за 

прелиминарно испитивање. Имајући у виду број 

земаља у којима се примењује Уговор о сарадњи у 

области патената (сада 157), те различитости валута 

у којима се плаћају таксе и финансијских система 

држава чланица, WIPO је у јулу 2020. године пустио 

у рад пилот пројекат „WIPO Fee transfer Service“ који 

предвиђа да Међународни биро „прикупља“ таксе за 

све органе који наплаћују таксе по међународним 

пријавама и након тога их распоређује органима 

којима је потребно. Република Србија је у септембру 

2020. године постала корисник пилот пројекта и 

уместо да таксе пребације свим органима којима је 

то потребно у конкретном случају, таксе за 

међународну пријаву се пребацују Међународном 

бироу који даље распоређује таксе. Присутне 

делегације су похвалиле рад „WIPO Fee transfer 

Service“ и исказале задовољство јер је Међународни 

биро поступао ефикасно у администрирању таксама. 

Међутим, поједнине делеагације су изразиле 

забринутост, посебно регионални патентни заводи, 

јер је неефикасно да се таксе прослеђују прво у 

Међународни биро, а затим се исте таксе враћају 

органима који поступају по међународној пријави. 

Ове делегације су предложиле да се тачка 9. дневног 

реда још једном размотри од стране Међународног 

бироа, те да се ревидирани предлог који садржи 

изнете коментаре размотри на слећем заседању ове 

Радне групе.  

У оквиру тачке 10. дневног реда - Разно, 

делегација Бразила је обавестила присутне да ће на 

следећем заседању Радне групе изнети ревидирани 

предлог у вези са подношењем међународних 

пријава и повезаних докумената, који је био 

представљен на 15. заседању Радне групе у 

документу PCT/WG/15/13. Осим тога делегација 

Јапана је обавестила да ће радити на предлогу измена 

правила 26. Правилника који је саставни део Уговора 

о сарадњи у области патената. 

Председавајућа је у оквиру тачке 10. 

представила присутним делегацијама документ – 

Закључци председавајуће, који су присутне 

делегације једногласно подржале. На крају састанка, 

председавајућа се захвалила свим делегацијама а 

нарочито делегацијама које су узеле активно учешће 

на овом састанку Радне групе, као и Секретаријату 

Радне групе на подршци током овог састанка. 

Закључком Владе 05 број: 037-591/2023 од 26. 

јануара 2023. године одобрен је службени пут 

Александри Михаиловић, помоћнику директора 

Завода за интелектуалну својину у Швајцарску 

Конфедерацију (Женева), ради присуствовања 16. 

заседању Радне групе за развој Уговора о сарадњи у 

области патената, у периоду од 6. до 8. фебруара 

2023. године. 
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