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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) 

 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/3a 

Intellectual Property Gazette  2022/3a  

ЗИС / RS / IPO 

 

5 

ЖИГОВИ / Trademarks 
 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2020-1339 (220) 11.08.2020. 

(442) 15.03.2022. 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY and 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., 

LTD., 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR i 75 

Yulgok-ro Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

HYUNDAI  

(511) 9  реостати; електрични релеји; затварачи 

електричног кола; трансформатори; електрични 

претварачи; високонапонски прекидачи струјног 

кола; машине за дистрибуцију електричне енергије; 

прекидачи струјног кола ниског и средњег напона; 

прекидачи струјног кола; сензори за моторе; мерачи 

(инструменти за мерење); сензори притиска у 

гумама; разводне табле; разводни ормани; соларне 

батерије; панели са соларним ћелијама; соларни 

модули; соларни модули за производњу енергије; 

произвођачи соларне енергије; роботски електрични 

контролни апарати; лабораторијски роботи; роботи; 

софтвер за управљање роботима; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

кретањем брода; радарски преносници; радарски 

пријемници; радарски системи; бродски радари и 

компоненете; сателити за пренос сигнала; уређаји за 

глобално позиционирајући систем; комуникационе 

машине и инструменти за бродове; апарати за пренос 

комуникације; системи аутоматског пилота за 

бродове; електронске и електричне инсталације 

видео надзора; глобално позиционирајући (ГПС) 

навигациони уређаји; апарати за складиштење 

енергије који се састоје од батерија; софтвер за 

апликације за паметне телефоне; навигациони 

уређаји за возила; сензори, рачунарски хардвер за 

аутомобиле; рачунарски софтвер за аутомобиле; 

апарати за упозоравање на чеони судар; електронске 

контролне јединице; камере за аутомобиле; сензори 

за детекцију покрета; сензори за утврђивање 

убрзања; сензори за мерење убрзања за аутомобиле; 

сензори удаљености; мерни уређаји за одређивање 

раздаљине између аутомобила; бочни сензори 

удаљености за аутомобиле; бочни сензори 

безбедности за аутомобиле; контролни апарати за 

електронске аутомобилске сензоре; радарски сензори 

за процесор сигнала сензора аутомобила и 

контролних апарата; уређаји за електронско кочење у 

случају нужде за аутомобиле; електронски уређаји за 

темпомат за аутомобиле; електронски помоћни 

уређаји за темпомат за аутомобиле; електронски 

уређаји за помоћ при паркирању аутомобила; 

електрични уређаји за безбедносни надзор; АВН 

(аудио-видео навигацијски) софтвер за једноставна 

плаћања у возилу; апликације за паметне телефоне 

(софтвер) за једноставна плаћања у возилу; 

апликације за паметне телефоне (софтвер) које се 

могу повезати на системе у возилу; пуњачи за 

електричне батерије; батерије; црне кутије за 

аутомобиле (апарати за снимање података); 

платформа за рачунарски софтвер за интегрисану 

контролу аутоматске вожње аутомобила; програм за 

апликације за паметне телефоне за дељење вожње 

аутомобилом; софтвер за апликације за паметне 

телефоне за резервацију изнајмљивања возила; 

софтвер за апликације за паметне телефоне за 

информационе сервисе у вези са историјом 

информација о вожњи, управљањем локацијама за 

паркирање, информацијама о вожњи, управљањем 

статусом возила и продајним материјалом; 

рачунарска опрема; компоненте рачунарских 

система; дигитализатори.  
 

(210) Ж- 2020-1497 (220) 07.09.2020. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ENERGOTEAM DOO, Мајаковског 38, Ниш, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.11; 03.09.24; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) жута и црна  

(511) 28  риболовачки прибор и опрема.  

31  храна и пиће за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1780 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PRIMEDERMA D.O.O., Војводе Степе 120, 

11010, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

VENEKS 
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(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

ароматерапијска уља; ароматерапијске креме; 

ароматерапијски лосиони; ароматерапијски препарати; 

ароматичне траве за купање; балзами, осим за 

медицинске сврхе; влажне козметичке марамице; 

влажни козметички убруси; гелови за козметичку 

употребу; гелови за купање; гелови, креме и уља за 

туширање; емулзије, гелови и лосиони за негу коже; 

емулзије за лице; емулзије за тело; козметика; 

козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери за 

лице, руке и тело; козметичке маске; козметички 

препарати мршављење; козметички сапуни; креме за 

смањење целулита; лосиони за козметичку употребу; 

марамице за једнократну употребу натопљене 

хемикалијама или средствима за чишћење за личну 

хигијену; марамице натопљене етарским уљима, за 

козметичку употребу; маске за тело; масти за козметичку 

употребу; немедицинске креме за кожу; немедицинске 

купке за тело; немедицински сапуни; немедицински 

шампони; пене за купање и туширање; прашкови за 

купање за козметичке потребе; препарати за негу коже; 

производи од сапуна; пудери за тело за козметичке 

потребе; пудери за лице за козметичке потребе; сапун; 

соли за купање; спрејеви за кожу за локалну примену за 

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

фитокозметички препарати.  

5  гелови за проширене вене и капиларе; 

фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски 

суплементи; фластери и завоји за проширене вене; 

балзами за медицинску примену; биљне капи за 

медицинску примену; биљне креме за медицинске 

потребе; биљне масти; биљни додаци искрани; 

биљни лекови; биљни препарати; биљни спрејеви за 

медицинске потребе; биљни суплементи; биљни 

чајеви за медицинске сврхе; витамински препарати; 

вишенаменски медицински балзами; влажне 

медицинске марамице; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; лекови; лекови за ветеринарску 

употребу; лекови за људску употребу; лекови који се 

издају без рецепта; локални гелови за медицинску и 

терапеутску употребу; лосиони за ветеринарску 

употребу; лосиони за фармацеутске намене; 

марамице и убруси натопљени фармацеутским 

лосионима и кремама; масти за медицинску или 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против проширених вена; 

медицинска средства за хигијену; медицинска уља; 

медицинске креме за лечење; медицинске масти за 

лечење; медицински лосиони и креме за тело, кожу, 

лице и руке; медицински препарати за мршављење; 

медицински сапуни; медицински спрејеви; 

медицински спрејеви од лековитог биља и креме од 

лековитог биља за тело за спољашњу употребу; 

медицински чајеви; мелеми за медицинску употребу; 

прапарати за туширање за медицинску намену; 

препарати за лечење проширених вена; препарати за 

негу коже за медицинске потребе; препарати за 

проширене вене; средства за омекшавање столице; 

терапеутски препарати за купање; тинктуре за 

употребу у медицини; тоници за ветеринарску 

примену; тоници за медицинске потребе; 

фармацеутски лекови; фармацеутски лосиони за 

кожу; фитотерапеутски препарати за медицинске 

намене; хемијски препарати за медицинске или 

ветеринарске потребе.  
 

(210) Ж- 2021-1424 (220) 17.08.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Новакова 1a, 11040, Београд Вождовац, RS 

(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 25.01.13; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.06 

(591) златна, жута, сива   

(526)  Wizard  

(511) 9  софтвер; софтвер за рачунарске игре; 

рачунарски софтверски пакети; софтвер за 

оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер, 

снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер 

за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за 

забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за 

управљање интернетом; оперативни рачунарски 

софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори 

(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати 

за снимање слика; монитори (рачунарски програми); 

програми за рачунарске игре; рачунарски програми 

за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; комуникациони 

сервери [рачунарски хардвер]; електронске 

компоненте за машине за коцкање; рачунарски 

апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски 

софтвер за управљање мрежним играма и играма; 

рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски 

хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и 

игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем 

телекомуникационе мреже.  
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28  аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање; мах-

јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде са 

кованицама, новчаницама и картицама; игре; 

електронске игре; салонске игре; чипови за игре; 

столови за игре; аутомати за игре на срећу [машине за 

игре]; лцд машине за игре; слот машине и уређаји за 

игре; забавне машине на кованице; чипови за рулет; 

покер чипови; чипови и коцкице [опрема за игре]; 

опрема за игре за коцкарнице; столови за рулет; 

точкови за рулете; апарати за казино игре; аутомати и 

машине за коцкање; машине за забаву на кованице и / 

или електронске машине за забаву на кованице са или 

без могућности зараде; кутије за машине за игре на 

срећу и слот машине; електронски или електротехнички 

уређаји за игре, наиме, аутомати и машине, машине на 

кованице; кућишта за машине на кованице; машине за 

игре, електропнеуматске и електричне машине за коцкање 

(аутомати за игре на срећу).  

41  коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге 

игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и 

коцкања; обука за развој софтверских система; 

снабдевање опремом за коцкарнице; пружање 

опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на 

интернету; пружање казино објеката [коцкање]; 

пружање забавних услуга у салама са машинама за 

игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме 

за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу; 

пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање 

машина за игре са сликама воћа; уређивање или 

снимање звукова и слика; услуге снимања звука и 

видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију 

звука; пружање опреме за игре на срећу за 

коцкарнице; пружање казино објеката; услуге 

коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре 

на срећу и услуге коцкања.  
 

(210) Ж- 2021-1651 (220) 24.09.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Агроклуб д.о.о., Булевар ослобођења 78,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) светлозелена, тамнозелена  

(511) 9  рачунарски програми: електронске 

публикације које се могу преузимати; рачунарски 

програми који се могу преузимати.  

16  новине.  

35  пружање пословних информација путем интернет 

странице; оглашавање; рекламирење; услуге 

рекламних агенција; компјутерско управљање 

подацима; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; маркетинг; развој концепта оглашввања: 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације.   
 

(210) Ж- 2021-1798 (220) 20.10.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Иван Бастић, Петра Кочића 3, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.09.18; 08.07.25; 24.03.07; 26.01.14; 

26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 29  месо; риба; живина и дивљач; месне 

прерађевине; хамбургери; конзервисано поврће; 

сланина; сир; помфрит; чипс од кромпира; чипс од 

кромпира са љуском.  

30  сендвичи са сиром; сендвичи; топли сендвичи; 

хамбургер сендвичи; пилећи сендвичи; рибљи 

сендвичи; хлеб; производи од филованног хлеба; 

филоване кифле и сендвичи; хамбургер који спада у 

класу 30; пуњено тесто у облику палачинке; преливи 

за салату; припремљена јела. 

43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана, кетеринг хране и пића; услуге кафића и 

кафеа; услуге припремање хране и пића; услуге 

припремање хране и пића за понети; услуге 

ресторана; услуге ресторана брзе хране: услуге 

ресторана са брзом услугом; услуге ресторана са 

самопослуживањем; услуге снак барова; услуге 

ресторана и барова, укључујући и киоске и објекте са 

храном за понети, обезбеђивање припремљених јела; 

припремање хране или оброка за конзумирање у или 

изван објекта.  
 

(210) Ж- 2021-1814 (220) 22.10.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) NICHOLL GROUP DOO NOVI SAD, Вука 

Караџића 7, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Милан Петровић, Милете Јакшића 5, 

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.03.13; 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21; 

25.01.09; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) златна, бела, сива, зелена  

(511) 39  транспортне услуге; организовање 

путовања.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2021-1822 (220) 25.10.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(300) UK00003633359  27.04.2021.  UK. 

(731) USA Pro IP Limited, Unit A, Brook Park East , 

Shirebrook, NG20 8RY , UK 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17  

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

крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње; уметнички портфолији [футроле]; 

пртљажни предмети; атлетске торбе; актен ташне; 

носиљке за бебе и децу; руксаци; пртљаг; торбе; 

торбе за путне потрепштине; торбе за плажу; појасне 

торбице; каишеви; каишеви направљени од 

имитације коже; каишеви направљени од коже; 

склопиви новчаници; торбе за чизме; актовке; 

футроле за визит карте; торбе за камповање; штапови 

за помоћ при ходању; футроле за картице; држачи за 

картице; ручни пртљаг; футроле; футроле за мобилне 

телефоне; клач торбе; торбе за козметику; футроле за 

кредитне картице; држачи за кредитне картице; 

торбе за пелене; футроле за документа; платнене 

путне торбе; вечерње торбе; копче и траке од коже; 

урамљени уређаји за ношење у облику руксака за 

ношење беба; оквири за ручне торбе; оквири за 

кишобране; торбе за одећу; кишобрани за голф са 

седиштем; кишобрани за голф; торбе за теретану; 

ручне торбе; упртачи; ранци; крзна; торбице које се 

носе око струка; путне торбе; ћебад за коње; опрема 

за коње; опрема за коње и производи за јахање; 

футроле за кључеве; држачи за кључеве; торбице за 

кључеве; напртњаче; везице (кожне); повдоци 

(кожни); кожна галантерија укључујући опрему за 

коње и производе за јахање, наиме узде за коње, 

седла за коње, поводци за коње, сарачка опрема за 

коње, поводци за обуку за коње, одевни предмети за 

коње; кожни портфељи [корице]; пртљаг; ознаке за 

пртљаг; каишеви за пртљаг; мање путне торбе за 

једно ноћење; мањи пртљаг за једно ноћење; бисаге; 

сунцобрани; џепни новчаници; портфолиа; торбице; 

женске ташне; торбе за грамофонске плоче; седла за 

јахање; руксаци; седларска роба; школске торбе; 

школске торбе које се носе преко једног рамена; 

ранчеви за школску децу; торбе за ципеле; кесе за 

куповину; колица за куповину [торбе за куповину на 

точковима]; торбе које се носе преко рамена; коже и 

крзна; торбе за ношење спортских производа; 

спортске торбе; траке за клизаљке; кофери; несесери; 

велике торбе; путне торбе; путни кофери; путни 

сандуци; сандуци (за пртљаг); кишобрани са 

седиштем; кишобрани; торбе за струк; торбице око 

појаса; кесице за торбе око струка; кесице за торбице 

око појаса; новчаници; новчаници за причвршћивање 

на појасеве; бичеви; делови, опрема и компоненте за 

све горе наведене производе.  

25  одећа; обућа; покривала за главу; одећа за 

гимнастику; одећа за јогу; кецеље; аскот кравате; 

панталоне за бебе; бандана мараме; бадемантили; 

женске најлонске чарапе; чарапе; капе за купање; 

мушке гаће за купање; одећа за купање; купаће гаће; 

одећа за плажу; појасеви; беретке; портикле, које 

нису од папира; бое (женски крзнени оковратници); 

боди (женско рубље); држачи за одећу (трегери); 

брусхлатери; грудњаци; кратке панталоне бермуде; 

женске поткошуље; визири на капама; капе 

(покривала за главу); свештеничко одело за 

богослужења; одећа од имитације коже; одећа од 

коже; капути; штитници за крагне; крагне; комплети 

[одећа]; корсети; корсети (доње рубље); манжетне; 

одећа за бициклисте; оковратници који се скидају; 

гаће; улошци против знојења испод пазуха; хаљине; 

собни огртачи; штитници за уши; прслуци за пецање; 

крзнени шалови; крзна; габардени; бретеле и 

нараменице за панталоне; доколенице; подвезице; 

појасеви и стезници; рукавице; оквири за шешире; 

шешири; траке за главу; покривала за главу као 

одећа; кабанице; јакне; дресови; хаљине на трегере; 
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џемпери; пуловери; плетена одећа; опрема за бебе; 

грејачи за ноге; хеланке; одећа од лана; ливреје; 

наручници [свештеничка одећа]; велови; костими за 

маскембале; митре [бискупске капе]; рукавице са 

једним прстом; појасеви за ношење новца; одећа за 

мотоциклисте; муфови; кравате; спољна одећа; 

комбинезони; огртачи; панталоне; папирна одећа; 

папирни шешири; виндјакне; пелерине; дуги капути 

са крзненим оковратником; подсукње; хаљине без 

рукава; џепне марамице; џепови за одећу; пончо; 

пуловери; пиџаме; готова, конфекцијска одећа; 

конфекцијска постава (делови одеће); сари; саронг; 

ешарпе као одећа; мараме; ешарпе; шалови; јакна 

или кошуља од платна или сержа за морнаре; 

раменице кошуља; мајице; мајице кратких рукава; 

облози за рамена; капе за туширање; трегер мајице; 

рукавице за скијање; сукње; сукње-панталоне; мале 

капе уз главу; маске за спавање; слипови (доњи веш); 

радне блузе, одела; спортске мајице, дресови; 

пуњене јакне; одела; визири за сунце; трегери; доњи 

веш за упијање зноја (доње рубље); плетени 

џемпери; купаћи костими; неглижеи (доњи веш); 

мајице; тоге; цилиндри; мантили; трегери за 

панталоне; панталоне; турбани; доње рубље; доње 

рубље (против знојења); гаће; доњи веш; доњи веш 

(против знојења); униформе; велови; прслуци; 

штитници (за прављење шешира); прслуци као део 

одела; водоотпорна одећа; гумирана одећа за скијање 

на води; монашки велови; манжетне кошуља; 

лежерна одећа; спортска одећа; панталоне за јогу; 

хеланке за јогу; мајице на бретеле за јогу; мајице за 

јогу; џемпери за јогу; чарапе за јогу; спортски 

грудњаци; грудњаци за јогу; хулахопке за јогу; одећа 

за отворено и камповање; формална одећа; делови, 

опрема и компоненте за све горе наведене производе.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке; гимнастичка и спортска опрема и апарати 

који нису обухваћени другим класама; апарати и 

опрема за вежбање и фитнес; суспензори, 

заштитници, штитници и јастучићи за спорт, 

атлетику и фитнес; штитници за уста; апарати и 

опрема за игралишта; карте за игру; клизаљке; 

скејтборд; торбе посебно прилагођене за спортске 

артикле и опрему; опрема за риболов; опрема за 

јахање; штапови за голф; рукавице за голф; држачи 

лоптица за голф; торбе за голф; лоптице за голф; 

подлоге за голф; мреже за вежбање голфа; лоптице 

вежбање голфа; навлаке за штапове за голф; маркери 

за голф лоптице; торбице за држаче голф лоптица; 

помагала за тренирање голфа; поклопци за штапове 

за голф; умеци за лакше уочавање лоптица за голф; 

направе за хватање голф лоптица; покривала за 

штапове за голф; опрема за играње голфа; сталци за 

торбе за голф; дивот алат за поправку (прибор за 

голф); опрема за постављање подлоге за вежбање 

голфа; апарати за вежбање голфа; рупе за вежбање 

голфа; навлаке за торбе за голф; алати за поправку 

ознака нагиба (прибор за голф); уређаји за 

балансирање голферског замаха; држачи постоља за 

голф; опрема за голф; даске које се користе у 

вежбању спортова на води; даске за скимбординг; 

скије за сурфовање; даске за сурфовање; ремени за 

даске за сурфовање; торбе прилагођене за ношење 

даске за сурфовање; навлаке за даске за сурфовање; 

восак за даске за сурфовање; пераје за даску за 

сурфовање; ножеви за клизање; клизаљке; ролшуе 

(котураљке); чизме за клизање са причвршћеним 

клизаљкама; скејтборд; торбе за скејтборд; восак за 

скејтборд; точкови за скејтборд; клизаљке; 

котураљке као играчке; штитници за све делове тела; 

штитници и јастучићи за употребу у клизању и 

сурфовању; ролери; ципеле за снег; тањири за 

санкање; санке (предмети за игру); снежне кугле као 

играчке; опрема за клизање; штитници и јастучићи за 

руке, лактове, колена и зглобове на рукама за 

бициклизам; бициклистичке машине (собне); 

спортски предмети и апарати за употребу у 

спортовима с рекетима, наиме, али не 

ограничавајући се на игре сквош, бадминтон, тенис, 

стони тенис, падел тенис и рекетбол; лоптице за 

сквош; лоптице за бадминтон; лоптице за тенис; 

лоптице за стони тенис; лоптице за рекетбол; 

лоптице за падел тенис; торбе за рекете за сквош, 

бадминтон, тенис, рекетбол, падел и стони тенис 

(обликоване да у њих стане рекет); траке за дршку за 

рекете за сквош, бадминтон, тенис, рекетбол, падел и 

стони тенис; навлаке за рекете за сквош, бадминтон, 

тенис, рекетбол, падел и стони тенис; рекети за 

сквош; рекети за бадминтон; рекети за тенис; рекети 

за стони тенис; рекети за рекетбол; рекети за падел 

тенис; рекети за игре лоптом; заштитници жица за 

сквош, бадминтон, рекетбол и тенис; жице за рекете 

за сквош, бадминтон, рекетбол и тенис; жице за 

рекете за игре лоптом; мреже за тенис и стони тенис; 

мреже за бадминтон; мреже за игре; машине за 

бацање тениских лоптица; траке за омотавање дршки 

рекета за сквош, бадминтон, рекетбол, падел и тенис; 

траке за омотавање дршки рекета и палица; столови 

за играње стоног тениса; палице за стони тенис; 

пригушивачи вибрација за рекете за тенис, сквош и 

рекетбол; заштитне наочаре за сквош и рекетбол; 

заштитне рукавице за рекетбол; тегови за вежбање; 

руско звоно (гирје); слободни тегови; медицинске 

лопте; лопте за теретану; шипке за теретану; клупе за 

вежбање; бицикли за вежбање; собни бицикли; 

елиптичне машине (тренажери); траке за трчање; 

клупе за дизање тегова; комбиниване справе за 

вежбање (кућна теретана); трамболине; спортске 

простирке; фудбалске лопте; фудбалске рукавице; 

стативе и мреже за фудбалске голове; голови на 

надувавање (предмети за игру); штитници за 
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потколенице (спортски артикли); столови за собни 

фудбал; минијатурне реплике фудбалских комплета; 

лежаљке или простирке на надувавање за 

рекреативну употребу; опрема за игре лоптом; 

опрема за атлетске стазе и игралишта; торбе за 

крикет; палице за крикет; штитници за ноге 

(јастучићи за крикет); заштитни постављени 

предмети за употребу у игрању крикета; штитници за 

лактове, руке, колена, ноге и препоне за употребу у 

игрању крикета; лопте за крикет; штапови и пањеви 

за крикет; рукавице за ударање палицом; заштитне 

рукавице за крикет; мреже за крикет; машине за 

куглање; штапови за хокеј на трави; палице за хокеј 

на трави; лоптице за хокеј на трави; голови и мреже 

за хокеј на трави; рукавице за хокеј на трави; 

штитници за груди за хокеј на трави; штитници за 

голмане у хокеју на трави; штитници за потколенице 

(спортски артикли); лопте за рагби; стативе за рагби 

голове; апарати за употребу у обуци за игру рагбија 

(спортска опрема); лопте за кошарку; табле за 

кошарку; кошеви за кошарку; кошаркашке табле са 

постољем; кошаркашки обручи; кошаркашке мреже; 

лопте за одбојку; мреже за одбојку; стубови за 

одбојку; држачи мреже за одбојку; антене за 

одбојкашку мрежу; нетбол; кошеви за нетбол; 

стубови за кошеве за нетбол; мреже за нетбол; 

опрема за аеробик; фитнес појасеви за аеробик; 

собни бицикли; еластичне траке за вежбање; тегови 

за глежњеве; тегови за зглобове на рукама; препреке; 

копља; кугле за бацање; дискови за бацање; мотке за 

употребу у атлетским скоковима; мотке за скокове у 

вис; кладиво за бацање; стартни блокови; лопте за 

јогу; опрема за риболов; вештачки мамци за риболов; 

потапајући мамци за риболов; торбе прилагођене за 

риболов; сензори и индикатори угриза; врше 

(риболовачке замке); варалице за риболов; пловци за 

риболов; удице за риболов; куке за риболов; 

предвези за удице; најлон за риболов; упредене 

струне за риболов; олово за риболов; штапови за 

риболов; штапови за пецање са машиницом; 

машинице за риболов; футроле за штапове за 

риболов, штапове за пецање са машиницом и 

машинице за риболов; ослонци и подупирачи за 

штапове за пецање; потапајући тегови за риболов; 

прибор за пецање; кутије са прибором за риболов; 

комплети опреме за риболов; тегови за риболов; 

мреже са дршком за риболов; мамци за риболов; 

умеци за штапове за пецање; копља за употребу у 

риболову; вирбле (прибор за риболов); ремење за 

даске за једрење; пераје за пливање; цеви за дисање; 

пиштољи за воду; појасеви за пливање; прслуци за 

пливање; даске за пливање; пловци за купање и 

пливање; базени за пливање (за играње); игре за 

пливање и роњење; играчке за пливање и роњење; 

торбе посебно прилагођене за спортску опрему и 

спортске артикле; опрема за пливање; базени на 

надувавање (артикли за игру); базени (за пливање); 

траке за стазе за такмичење у пливању (опрема за 

пливање); помагала за обуку за пливање; ужад и 

траке за употребу у пливању; стартни блокови 

(опрема за пливање); играчке на надувавање; гуме за 

пливање; играчке за пливање; појасеви за пливање; 

даске за пливање; даске за пливање за јачање ударца 

ногу (кик даксе); плутајући апарати за пливање; 

уређаји и носачи за плутање; опрема за тренирање у 

води; тегови за вежбање (бучице); пондерисана 

помагала за пливање; весла; ручна весла; пераје за 

пливање; плутајућа опрема за пливање; прслуци за 

пливање; мишице за надувавање за пливање; играчке 

за роњење; лопте за бејзбол; палице за бејзбол; 

футроле за бејзбол палице; маске за бејзбол; 

штитници за груди (за бејзбол); базе за бејзбол; кугле 

за куглање; чуњеви за куглање; рукавице за куглање; 

торбе за куглање (прилагођене); постоља за играње; 

кугле за боћање; боћање (игре); торбе за кегле; 

простирке за куглање; чуњеви; чуњеви (игре); лопте 

за вежбање; конопац за прескакање; прстенови 

којима се ручно управња за вежбе отпора доњег и 

горњег дела тела; блокови за јогу; траке за јогу; 

љуљашке за јогу; отпорне цеви које треба користити 

при вежбању; делови и опрема за све горе наведене 

производе.  
 

(210) Ж- 2021-1826 (220) 25.10.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Пролић Биљана; Брковић Љиљана; Пролић 

Ранко and Пролић Вера, Димитрија Туцовића 003, 

21235, Темерин, RS; Моше Пијаде бр.71, 21234, 

Бачки Јарак, RS; Leopoldauer Str.19/A4/24, 1120, 

BEČ, AT i Јожеф Атиле бр.71, 21235, Темерин, RS 

(740) Адвокат Маријана Васиљевић, Новосадска 308, 

21235, Темерин 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 06.01.02; 06.01.04; 24.17.02; 

25.01.06; 26.04.06; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) zlatna (C:20%, M: 30%, Y: 80%, K:0%) 

crna (C:0%, M:0%, Y:0%,K:85%)  

(526) "FAMILY"  

(511) 36  најам апартмана.  
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43  изнајмљивање кућа за одмор; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање привременог 

смештаја у викендицама и апартманима; 

изнајмљивање привременог смештаја у вилама и 

бунгаловима.  
 

(210) Ж- 2021-1833 (220) 26.10.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD., 8F., 

No.17, Alley 360, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei 

City, Taiwan, R.O.C., TW 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.06; 26.11.13; 27.01.13; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.21  

(511) 9  компјутерске периферне јединице; усб 

прикључци (тзв. флеш драјвови); миш [рачунарска 

периферна опрема]; тастатуре за рачунаре; унутрашњи 

вентилатори за хлађење рачунара; компјутерске 

софтверске апликације које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

електрични водови; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; електрични трансформатори; 

регулатори преоптерећења напона; електричне 

утичнице; извори напајања електричном енергијом; 

снабдевачи непрекидног напајања електричном 

енергијом; конектори [струјни]; електрични претварачи; 

чипови [интегрисана кола]; интегрисана кола; пуњачи 

батерија; подлоге за "мишеве"; рачунари; монитори за 

рачунаре; рачунарски меморијски уређаји; компјутерски 

хардвер; кутије за звучнике; оптичка влакна (светлосно 

проводни филаменти); кондензери (кондензатори); 

отпорници (електрични); електрични апарати за 

комутацију.  
 

(210) Ж- 2021-1870 (220) 01.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) TRIPLE JUMP DOO BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 7г, 11070 Београд, RS 

(740) Весна Мутавџић, Угриновачки пут 80, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела.  

(511) 16  адресари; бележнице; бележнице за писање; 

бележнице, нотеси; бели картон; беџеви од картона; 

беџеви од папира; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; беџеви с именом од папира; билтени; 

билтени [штампани материјал]; блокови за белешке; 

блокови за записивање; блокови са папиром за 

писање; ваучери; визит карте; визит картице; 

вискозни папир за умотавање, украсни папир; 

вишенаменске пластичне кесе; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; врећице 

[коверте, кесице] од папира за паковање; врећице 

[коверте, кесице] од пластике за паковање; врећице 

од папира за паковање; врећице од папира или 

пластике за паковање; етикете за обележавање; 

етикете, не од текстила, за бар кодове; етикете од 

папира или картона; етикете са ценама; жигови 

[печати]; зидне карте; зидни календари; именици 

[штампани материјал]; календари; канцеларијске 

фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

канцеларијски папир; канцеларијски прибор за 

писање; канцеларијски прибор [осим намештаја]; 

карбон папир; картон; картон за паковање; картони 

за испоруку робе; картонска амбалажа; картонске 

етикете; картонске или папирне кутије за поклоне; 

картонске кутије; картонске кутије за индустријско 

паковање; картонске кутије за паковање; картонске 

кутије за поклоне; картонске ознаке; картонски 

материјал за паковање; картонски материјал за 

паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи; 

картонски плакати; картон у боји [обојени картон]; 

каталози; каталози за куповину од куће; каталози за 

наручивање робе поштом; квалитетни канцеларијски 

папир; кесе од папира за паковање; кесе од папира 

или пластике за паковање; кесе од пластике за 

паковање; клишеи; књиговезачки материјал; комади 

картона; кутије за канцеларијски прибор; кутије за 

оловке; кутије за паковање од картона; кутије за 

паковање од картона или папира; кутије од картона 

за паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог 

картона; ладице за документа [канцеларијски 

реквизити]; летци, флајери; леци; маркери [писаћи 

прибор]; материјали за паковање направљени од 

замене за папир на бази минерала; материјали за 

паковање од картона или папира за сладолед; 

материјали за паковање од рециклираног папира; 

налепнице; налепнице [канцеларијски прибор]; 

налив пера и хемијске оловке [канцеларијски 

прибор]; наруџбенице; натписи од папира; натписи 

од папира или картона; нотеси; обрасци за 

наручивање за куповину од куће; огласне табле 

штампане на папиру или картону; огласни панои од 

папира или картона; ознаке од папира или картона; 
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ознаке са адресом; ојачане етикете за канцеларијски 

материјал; оловке; омоти [канцеларијски материјал]; 

организационе шеме [штампани материјал]; папир; 

папир без карбона за израду копија; папир боје 

слоноваче; папир за визит картице [полуготове]; 

папир за дигиталну штампу; папир за етикете; папир 

за израду кеса и врећа; папир за именике; папир за 

коверте; папир за копирање; папир за ласерске 

штампаче; папир за паковање; папир за писање; 

папир за полице; папир за свеске; папир за телефакс; 

папир за увијање; папир за умотавање поклона; 

папирне етикете; папирне етикете за 

идентификацију; папирне или картонске кутије; 

папирне или пластичне кесе за ноћ вештица; папирне 

или пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; 

папирне кесе за куповину; папирне кесице за 

поклоне; папирне коверте за паковање; папирне 

кутије за паковање; папирне кутије за поклоне; 

папирне ознаке; папирни и картонски материјали за 

паковање [пуњење, облагање]; папирни материјал за 

паковање; папирни материјал за паковање [облагање, 

пуњење]; папирни нотеси; папирни омоти за 

документа; папирни плакати; печати; печати за 

нумерисање; печати за обележавање; печати који 

остављају отисак; печати са адресом; печати са 

мастилом; плакати од папира; плакати од папира или 

картона; планери за канцеларијску употребу; 

планови, пројекти; пластиком обложени папир за 

фотокопирање; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; пластична 

фолија за паковање; пластичне кесе за куповину; 

пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за 

пелене за једнократну употребу; пластичне кесице за 

паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за 

омотавање; пластични материјал за паковање; 

пластични материјали за паковање; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

пластични омоти; пластични омоти за поклоне; 

плоче за матрице; плочице за адресе; подлоге за 

писање; подметачи [подлошци] од картона или 

сличних материјала; позивнице; пословни именици; 

пословни обрасци; постери; проспекти; разгледнице; 

ребрасте кутије за архивирање; ребрасти картон; 

ребрасти папир; регистратори; регистратори за 

канцеларијску употребу; рекламни натписи од 

картона; рекламни натписи од папира; рекламни 

натписи од папира или картона; рециклирани 

квалитетни папир; рециклирани папир; роковници; 

ролне пластичне фолије за паковање; свеске; 

синтентички квалитетни папир; синтетички папир; 

слова и бројеви израђени од папира; слова и бројеви 

са лепљивом полеђином [канцеларијски прибор]; 

стони држачи визит картица; стони календари; стони 

планери; стони сетови; стони сетови за оловке и 

ситнице; стони сталци за документе; странице за 

архивирање; тврди картон; телефонски именици; 

торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; траке за бар кодове; траке за 

везивање [књиговезачке]; упутства; фасцикле за 

документа; фасцикле за презентације; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фасцикле од папира; 

фигурице направљене од папира; филтер папир; 

фломастери; фотографије; фотографије штампане; 

фотографије [штампане]; хартија и картон; хемијске 

оловке; часописи [публикације]; честитке, 

разгледнице; џепни календари; џепни нотеси; џепни 

роковници; штамбиљи; штампана упутства за 

употребу; штампане брошуре; штампане 

информативне фасцикле; штампане огласне плоче од 

картона; штампане огласне плоче од папира; 

штампане папирне етикете; штампане позивнице; 

штампане позивнице од картона; штампане 

публикације; штампане ствари; штампане таблице; 

штампани календари; штампани купони; штампани 

купони за снижења; штампани леци; штампани 

материјали у виду обојених узорака; штампани 

папирни натписи; штампани папирни натписи 

бројевима столова за посебне догађаје; штампани 

папирни натписи са именима за посебне догађаје; 

штампани поклон ваучери, некодирани; штампани 

промотивни материјали; штампани роковници; 

штампани узорци; штампани упитници; штампани 

флајери; штампани ценовници; штампарски папир.  

25  обућа; обућа*; одећа; покривала за главу.  

35  дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење 

рекламног и промотивног материјала; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; директан маркетинг; директно 

оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција 

проспеката директно или путем поште; дистрибуција 

проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и 

узорака за реклмне потребе; дистрибуција 

проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама 

и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних 

летака; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног материјала за друге; 

дистрибуција рекламног садржаја путем интернета; 
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дистрибуција репрезентативних узорака, директно 

или путем поште; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

изнајмљивање огласног простора преко интернета; 

интернет маркетинг; истраживања тржишта; 

истраживање тржишта; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта у вези са 

навикама приликом претраживања интернета и 

лојалности потрошача; истраживање тржишта у 

рекламне сврхе; истраживање у вези са 

рекламирањем; истраживња у вези са потрошаким 

навикама; комерцијалне информационе услуге 

доступне путем интернета; комерцијално 

управљање; маркетинг; маркетиншка истраживања; 

маркетиншка помоћ; маркетиншке и промотивне 

услуге; маркетиншке услуге везане за одећу; 

непосредно оглашавање; непосредно оглашавање 

поштом у циљу привлачења нових купаца и 

одржавања постојеће базе купаца; обајвљивање 

рекламног материјала; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет 

страницама за рекламирање роба и услуга; 

обезбеђивање статистичких података у пословне и 

комерцијалне сврхе; објављивање и ажурирање 

рекламних текстова; објављивање рекламних 

текстова; обрада електронских поруџбина; 

оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у 

вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна 

продаја у вези са робом и услугама доступним на 

интернету; оглашавање и промотивна продаја услуга; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање 

према категоријама; оглашавање путем банера; 

онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге 

повезивања оглашивача са интернет страницама; 

онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

интернет странице; организовање интернет аукција; 

организовање и управљање програмима лојалности 

купаца; организовање, управљање и надзор програма 

лојалности и подстицајних програма; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности купаца; 

организовање, управљање и надзор продаје и 

промотивних подстицајних програма; организовање 

шема за награду лојалности потрошача; 

организовање шеми за лојалност и награђивање; 

оријентација бренда; партнерски маркетинг; писање 

текстова за промотивне и рекламне сврхе; 

позиционирање бренда; попис робе; пословни савети 

и консултантске услуге у вези са франшизама; 

постављање реклама за друге; преговарање везано за 

уговоре о куповини и продаји робе; презентација 

робе; припрема рекламних кампања; промовисање 

продаје роба и услуга за друге додељивањем поена 

при куповини за употребу кредитне картице; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет 

страница; промовисање роба и услуга других путем 

шеме награђивања лојалности; промовисање роба и 

услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге 

дистрибуирањем рекламног материјала разним 

методама; промовисање роба и услуга за друге на 

интернету; промовисање роба и услуга за друге 

преко глобалне рачунарске мреже; промовисање 

робе и услуга других дељењем ваучера; промотивне 

и рекламне услуге; промотивне продаје за друге 

путем шеме која укључује трговачке купоне са 

налепницама; промотивне услуге; промотивно 

рекламне услуге; промоција добара и услуга других 

путем оглашавања на интернет страницама; 

промоција музичких концерата; промоција посебних 

догађаја; промоција продаје уз помоћ 

аудиовизуелних средстава; промоција рекламних 

услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција 

робе и услуга других путем програма картица за 

попуст; промоција спортских такмичања и догађаја; 

пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и 

простора за спољно оглашавање; пружање 

информација из области маркетинга; пружање 

информација потрошачима о производу; пружање 

информација потрошачима у вези роба и услуга; 

пружање информација у вези са комерцијалном 

продајом; пружање информација у вези са 

маркетингом; пружање информација у вези са 

маркетингом путем вебсајта; пружање 

комерцијалних информација; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима; 

пружање комерцијалних информација купцима; 

пружање комерцијалних информација путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање маркетиншких услуга из области 

друштвених медија; пружање помоћи из области 

комерцијализације производа у оквиру уговора о 

франшизи; пружање помоћи пословног управљања и 

комерцијализације производа у оквиру уговора о 

франшизи; пружање помоћи пословног управљања у 

оквиру уговора о франшизи; пружање помоћи у 

управљању франшизама; пружање пословних 

информација путем интернета; пружање пословних 

трговачких савета и информација; пружање савета 

који се односи на анализу потрошачких навика; 

пружање савета потрошачима; пружање услуга 

аукције преко интернета; рекламирање за друге на 

интернету; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; рекламирање на интернету за 

потребе других лица; рекламирање пословних 

интернет страница; рекламирање преко електронских 
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рекламних паноа; рекламирање преко интернета; 

рекламирање продаје за друге путем корисничких 

картица са погодностима; рекламирање роба и 

услуга других доделом ваучера; рекламирање роба и 

услуга других путем спровођења продаје и 

промотивних подстицајних шема које укључују 

акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за 

друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца 

путем претраживог онлајн водича; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне услуге и оглашавање; 

рекламне услуге које се односе на продају робе; 

рекламне услуге које се односе на производе за 

стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге 

које се пружају преко интернета; састављање 

колумни за потребе медијског оглашавања; 

састављање, производња и дистрибуција рекламног 

материјала; састављање реклама за употребу као 

интернет странице; састављање рекламног садржаја; 

састављање рекламног садржаја и реклама; 

спровођење интерактивних виртуалних аукција; 

спровођење истраживања тржишта; управљање 

брендом; управљање комерцијалним пословима; 

управљање програмима везаним за лојалност 

потрошача; управљање програмима за подстицај 

продаје; управљање програмима лојалности који 

укључују попусте или подстицаје; управљање 

програмима лојалности потрошача; управљање 

програмом награђивања лојалности; управљање 

програмом попуста за омогућавање учесницима да 

добију попусте на робу и услуге употребом чланске 

картице за остваривање попуста; управљање 

продајним налозима; управљање продајом; 

управљање шемама за лојалност и награђивање; 

управљање шемама за лојалност потрошача и 

награђивање; уређивање излога; услуге велепродаје 

везане за одевање; услуге велепродаје везане за 

одећу; услуге велепродаје везане за спортску опрему; 

услуге велепродаје везане за торбе; услуге 

велепродаје обуће; услуге велепродаје одеће; услуге 

велепродаје покривала за главу; услуге велепродаје 

торби; услуге велепродаје у вези са обућом; услуге 

велепродаје у вези са покривалима за главу; услуге 

велепродаје у вези са спортским производима; услуге 

велепродаје у вези са спортском опремом; услуге 

велепродаје у вези са торбама; услуге дигиталног 

оглашавања; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге компјутеризованог наручивања преко 

интернета; услуге малопродаје везане за обућу; 

услуге малопродаје везане за одевање; услуге 

малопродаје везане за спортске производе; услуге 

малопродаје везане за спортску опрему; услуге 

малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге 

малопродаје које пружају бутици одеће; услуге 

малопродаје које пружају продавнице одеће; услуге 

малопродаје које пружају продавнице спортске 

опреме; услуге малопродаје обуће; услуге 

малопродаје одеће; услуге малопродаје одеће и 

одевних додатака поштанском испоруком; услуге 

малопродаје покривала за главу; услуге малопродаје 

спортске опреме; услуге малопродаје спортских 

производа; услуге малопродаје торби; услуге 

малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у 

вези са одећом; услуге малопродаје у вези са 

покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са 

спортским производима; услуге малопродаје у вези 

са спортском опремом; услуге наручивања преко 

интернета; услуге обраде података на интернету; 

услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн 

велепродаје одевних предмета; услуге онлајн 

велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје 

покривала за главу; услуге онлајн велепродаје 

спортске опреме; услуге онлајн велепродаје 

спортских производа; услуге онлајн велепродаје 

торби; услуге онлајн малопродаје везане за одевање; 

услуге онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн 

малопродаје покривала за главу; услуге онлајн 

малопродаје спортске опреме; услуге онлајн 

малопродаје спортских производа; услуге онлајн 

малопродаје торби; услуге пословног руковођења у 

вези са маркетиншким активностима и пласирањем 

нових производа; услуге пословног саветовања које 

се односи на маркетинг; услуге пословног 

саветовања које се односи на рекламирање; услуге 

пословног саветовања које се односи на франшизе; 

услуге пословног управљања у вези са франшизама; 

услуге посредовања у трговини; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

придобијања потрошача, телефоном или лично; 

услуге продаје гардеробе преко интернет 

продавница; услуге промотивне продаје; услуге 

промотивне продаје производа; услуге рекламирања 

преко интернета; услуге руковођења продајом; 

услуге саветовања у вези са набавком робе и услуга; 

услуге стварања бренда; услуге стратегије 

брендирања; циљни маркетинг.  
 

(210) Ж- 2021-1871 (220) 01.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Весна Миротић, Лазара Кујунџића 66, 11030, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.16; 25.01.01; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сребрна, црна.  
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(511) 11  електричне лампе; лампе; абажури за лампе; 

фонтане: висеће лампе; плафонска светла; украсни 

додаци за пећи; огњишта; зидне висеће лампе; 

украсне фонтане; лавабои; абажури; носачи абажура; 

камин (у домаћинству); туш кабине; светлеће лампе 

за декорацију прослава; подне лампе.  

20  клупе (намештај); полице за библиотеке; дрвени 

оквири за кревете; сталци за боце; креденци за посуђе; 

намештај; столице; седишта; наслоњаче, лежаљке; 

канабеи; кућице за псе; фотеље; комоде; пултови; 

столови; послужавници (неметални); чивилуци 

(неметални); дивани и софе; кревети; полице; постоља за 

саксије, цвећа; постоља за саксије; даске за сечење 

(табле); сандуци (гајбе); намештај од метала; сталци за 

излагање новина; сталци за часописе; лавабои са 

ормарићем, комодом (намештај); чивилуци; делови 

намештаја од дрвета; кинетичке скулптуре (декорација); 

постоља за кишобране; параван, преграда (намештај); 

седишта од метала; софе; канабе; столови од метала; 

лајсне за рамове слике; огледала; сталци (намештај); 

табле за држање кључева; намештај за вагон ресторане; 

рамови за слике; хоклице; амбалажа од дрвета за флаше; 

фигурине од дрвета, воска, гипса или пластике; статуе од 

дрвета, воска, гипса или пластике; мотке, стубови, 

неметални; корпе, неметалне, сандучићи за писма, не од 

метала или зидани; плочице од огледала; књиге - полице 

за књиге; сталак за убрусе (намештај); степеник, столице, 

неметалне; полице; полице за књиге; гардеробни 

ормани; табуреи; комоде за купатила (намештај).  

42  дизајн ентеријера (уређење унутрашњег 

простора); услуге дизајнирања паковања; 

дизајнирање одеће; унутрашњи дизајн.  
 

(210) Ж- 2021-1923 (220) 09.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1 

локал 6, Београд-Вождовац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06; 

25.01.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 

27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, златножута  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  

35  велепродаја и малопродаја алкохолних пића 

изузев пива; продаја преко интернета алкохолних 

пића изузев пива.  

39  транспортне услуге; паковање, флаширање, 

умотавање и споручивање робе.  
 

(210) Ж- 2021-1924 (220) 09.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1 

локал 6, Београд-Вождовац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.25; 

26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.10; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, златножута  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  

35  велепродаја и малопродаја алкохолних пића 

изузев пива; продаја преко интернета алкохолних 

пића изузев пива.  

39  транспортне услуге; паковање, флаширање, 

умотавање и споручивање робе.  
 

(210) Ж- 2021-1925 (220) 09.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1 

локал 6, Београд-Вождовац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06; 

25.01.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, златножута  
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(511) 33  алкохолна пића изузев пива.  

35  велепродаја и малопродаја алкохолних пића 

изузев пива; продаја преко интернета алкохолних 

пића изузев пива.  

39  транспортне услуге; паковање, флаширање, 

умотавање и споручивање робе.  
 

(210) Ж- 2021-2067 (220) 30.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SUMMER FUSE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2068 (220) 30.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

PURPLE FUSE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2069 (220) 30.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TROPICAL FUSE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 
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за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2070 (220) 30.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LAGUNA FUSE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

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

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

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји 

и њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2071 (220) 30.11.2021. 

(442) 15.03.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

BRIGHT FUSE 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-2110 (220) 06.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Nemanja Maksimovic, Ilije Djuricica 25a/5, 

11030, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) Плава, Бела, тамно сива  

(511) 9  класа 9:заштитна одећа за мотоциклисте за 

заштиту од незгода или повреда; заштитна опрема за 

главу; заштитне кациге; заштитне кациге за возаче и 

путнике; заштитне кациге за спорт; заштитне кутије 

за мп3 плејере; заштитне кутије за електронске 

читаче; заштитне кутије за личне дигиталне 

помоћнике [пда]; заштитне кутије за мобилне 

телефоне; заштитне кутије за паметне телефоне; 

заштитне кутије за таблет компјутере; заштитне 

маске; заштитне навлаке за паметне телефоне; 

заштитне облоге за каблове од оптичких влакана; 

заштитне фолије прилагођене за екране рачунара; 

заштитне фолије прилагођене за смартфоне; 

заштитне футроле за електронске читаче књига; 

заштитне футроле за таблет рачунаре; заштитне 

футроле и кутије за таблет рачунаре; заштитни 

шлемови за бициклисте; заштитни шлемови за децу; 

заштитни шлемови за мотоциклисте; звона за 
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упозорење; звона [упозоравајући уређаји]; звуци 

звона за телефоне који се могу преузети; звуци звона 

и графике за мобилне телефоне који се могу 

преузети; звучне картице; звучници за преносиве 

читаче медија; звучници за рачунаре; звучници 

најнижих тонова; звучници са уграђеним појачалом; 

звучничке јединице; зенитни телескопи; зилберице 

за употребу у фотографији; интегрисане меморијске 

картице; интегрисани програмски пакети; 

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; 

интернет телефони; интерфејси за рачунаре; 

инфрацрвене камере; инфрацрвени даљински 

управљачи; јавни телефони; јавно доступни софтвер 

за рачунаре; јастучићи за нос за наочаре за сунце; 

јастучићи за слушалице; јединице визуелног приказа; 

јединице за видео приказ; јединице за дигиталне 

дискове; јединице за електрично напајање; јединице 

за надзор напона; јединице за смештај минијатурних 

хард диск драјвова; јединице за чување резервне 

копије на рачунару; јединице које се постављају на 

сто или у ауто а које у себи садрже звучнике који 

омогућавају да руке буду слободне при телефонском 

разговору; једноножни стативи за фотоапарате; 

јонизациони апарати, не за пречишћавање ваздуха 

или воде; каблови високе фрекфренције за 

повезивање са мултимедијским уређајима; каблови 

за микрофоне; каблови за модеме; каблови за 

напајање; каблови за паљење акумулатора; каблови 

за пренос електричних и оптичких сигнала; каблови 

за пренос електричних сигнала; каблови за пренос и 

пријем звукова и слика; каблови за пренос и пријем 

телевизијских сигнала; каблови за пренос оптичких 

сигнала; каблови за пренос података; каблови за 

синхронизацију података; каблови за системе 

преноса електричних и оптичких сигнала; каблови за 

системе преноса електричног сигнала; каблови за 

штампаче; каблови радио релеја; каблови са 

оптичким влакнима; каблови са прикључцима; 

кабловске прикључне кутије; кабловски локатори; 

кабловски модеми; кабловски снопови; каишеви за 

камере; калеми, електрични; калемови за камере; 

калемови за пригушивање; калемови [фотографски]; 

камере за видео надзор; камере за вожњу уназад; 

камере за возила; камере за кацигу; камере за 

мрежњаче, осим за медицинску употребу; камере 

које се активирају на покрет; картице за усб 

прикључке; картице за персоналне рачунаре (пц 

картице); картице за проширење за рачунаре; 

картице за проширење меморије; картице 

корисничког окружења за апарате за обраду 

података; картице радне меморије [рам]; картице са 

електронским колом; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; картице са микрочипом; 

картице са чипом; касетофони; касетофони за ауто; 

касетофони за аутомобиле; катанци, електронски; 

кациге за виртуелну стварност; кациге за вожњу 

скејтборд; кациге за мотоциклисте; кациге за 

роњење; кациге за скијање; кациге за сноуборд; 

кациге за удараче у бејзболу; кациге за хватаче у 

бејзболу; кациге за хокеј на леду; квантне тачке 

[полупроводнички материјали од кристалних 

молекула]; кертриџи за игре за употребу на 

апаратима за електронске игре; кертриџи за тонере, 

празни, за фотокопир апарате; кертриџи за тонере, 

празни, за штампаче; кертриџи са тинтом, празни, за 

рачунарске штампаче; кертриџи са тинтом, празни, 

за фотокопир апарате; кинематографске камере; 

књиге снимљене на диску; књиге снимљене на 

траци; коаксијални каблови; коаксијални релеји; 

кодиране банкарске картице; кодиране дебитне 

картице; кодиране електронске картице са чипом; 

кодиране електронске картице са чипом за 

идентификацију одређених корисника рачунара и 

мобилних телефона; кодиране картице; кодиране 

картице за откључавање; кодиране картице 

лојалности; кодиране картице са интегрисаним 

електронским колима; кодиране кредитне картице; 

кодиране магнетне картице; кодиране магнетне 

припејд телефонске картице за позиве; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; кодиране 

паметне картице; кодиране платне картице; кодиране 

поклон картице; кодиране припејд банкарске 

картице; кодиране припејд платне картице; кодиране 

чланске картице; кодирани купони за муштерије; 

кожне футроле за мобилне телефоне; колиматори; 

колориметри; командне ручице [џојстици] за 

употребу са рачунаром, осим за видео игре; 

комбиновани видео читачи и снимачи; компактне 

дигиталне камере; компаратор; компјутеризовани 

роковници; компјутеризовани часовници са 

препознавањем отиска прста; компјутерске 

периферне јединице; компјутерски програми за 

приступање интернету и коришћење интернета; 

компјутерски хардвер; комплети батерија; комплети 

за телефоне за телефонирање без ангажовања руку; 

компоненте за рачунаре; компоненте од којих су 

састављене антене; конектори за електричне каблове; 

конектори за електронска кола; конектори за оптичка 

влакна; контролни панели за аларме; контролни 

панели за пожарне аларме; контролни сатови 

[уређаји за евиденцију времена]; конференцијски 

телефони; кориснички приручници за рачунар у 

електронском формату; кофери за фотоапарате и 

фотографску опрему; криптографски кључеви који 

се могу даунлаудовати за примање и трошење 
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криптовалуте; кутије за звучнике; кућишта 

прилагођена за звучнике; кућишта прилагођена за 

појачала; кућишта прилагођена за фотографску 

опрему; кухињске ваге; кухињски мерачи времена; 

лабораторијски сталци за пипете; лампице 

упозорења за квар, осим оних које су део возила; 

ланчићи за наочаре; ланчићи за наочаре без дршке; 

ланчићи за наочаре за вид и наочаре за сунце; 

ланчићи за сунчане наочаре; ланчићи и узице за 

сунчане наочаре; лаптоп рачунари; ласери за мерење; 

ласери, који нису за медицинску употребу; ласерске 

диоде; ласерски дискови; ласерски штампачи; 

ласерски штампачи у боји; лењири; лењири за 

мерење; либеле; литијум-јонске батерије; литијумске 

батерије; лични аларми; лични дигитални асистенти 

[пда]; лични звучници; лични рачунари; локалне 

рачунарске мреже [лан]; лопатице за мерење; 

машине за рачунање; мелодије за мобилне телефоне 

које се могу преузимати; меморијске флеш картице; 

меморијске картице за фотоапарате; меморијске 

картице [рачунарски хардвер]; меморијске картице за 

машине за видео игре; мерачи величине прста; 

мерачи величине прстена; мерачи вибрација; мерачи 

висине; мерачи дебљине; мерачи звука; 

микропроцесори; микрорачунари; микроскопи; 

микроскопи за операције; микроскопи са светлећим 

[лед] диодама; микрофони; микрофони за апарате за 

телекомуникацију; микрофони за комуникацијске 

уређаје; микрофони за коришћење мобилног 

телефона без ангажовања руку; мини рачунари; 

мишеви са куглицом за управљање [компјутерски 

периферни уређаји]; миш [рачунарска периферна 

опрема]; млазни штампачи; мобилни пријемници 

података; мобилни телекомуникациони уређаји; 

мобилни телефони; мобилни телефони - апарати; 

мобилни телефони са великим типкама и бројевима 

за кориснике са смањеним видом или 

способностима; мобилни телефони са уграђеним 

телефаксом; мобилни телефони [телекомуникациони 

уређаји]; модули за проширење меморије; модули 

интегрисаних кола; монитори за рачунаре; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; монитори са екраном од течних кристала 

[лцд]; монитори са светлећим [лед] диодама; 

монокли; монокристалне силиконске плочице; 

мрежни адаптери; мрежни адаптери за рачунаре; 

мрежни пуњачи; мрежни рутери; мрежни сервери; 

мрежни трансформатори; мрежни штампачи; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музичке линије; музички аутомати који се покрећу 

кованицама [џубокс]; музички звучни записи који се 

могу преузети; мултимедијалне плоче за убрзавање; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

мултимедијални пројектори; мултимедијални 

софтвер снимљен на цд-ром-дисковима; 

мултимедијски фајлови који се могу преузети; 

мултиплексери; мултифокалне наочаре; навигацијски 

рачунари за аутомобиле; навигацијски уређаји за 

глобалне позиционе системе [гпс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за мп3 уређаје; навлаке за пда 

уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за 

двогледе; навлаке за дигиталне медијске читаче; 

навлаке за дршке за наочаре; навлаке за електронске 

уређаје; навлаке за камкордере; навлаке за лаптопове; 

навлаке за микрофоне; навлаке за мобилне телефоне; 

навлаке за паметне телефоне; навлаке за портабл 

уређаје за репродукцију музике; навлаке за телефонске 

слушалице; навлаке за уређаје за складиштење музике; 

навлаке за уређаје за складиштење података; навлаке за 

фотоапарате; налепнице за лаптоп; налепнице 

индикатори температуре, не за медицинске намене; 

намештај посебно прављен за лабораторије; нетбук 

рачунари; носачи за звучнике; носиви рачунари; носиви 

уређаји за мерење активности; носни чепови за пливаче 

и рониоце; ноутбук рачунари; објективи за микроскопе; 

објективи за снимање селфија; објективи за телескопе; 

обликоване навлаке за рачунаре за заштиту од 

прашине; образовни рачунарски софтвер; опрема за 

телефонирање слободних руку [хендс фри]; опрема за 

телефонске терминале; опрема за читање картица; 

оптички носиоци података; ослонци за руке током рада 

на рачунару; ослонци за ручни зглоб за рад са 

рачунарима; паметни сатови; паметни телефон у 

облику ручних сатова; паметно прстење; панели за 

аларме; панели са екраном од течних кристала [лцд]; 

папирне навлаке за телефонске слушалице; папучице за 

наочаре; плазма екрани; плазма телевизори; 

планетаријуми [оптички уређаји]; плоче за батерије; 

плоче за електричне утичнице, обликоване; плоче за 

соларне ћелије; плочице на додир; плутајућа опрема у 

безбедносне сврхе; подводне камере; подводни 

електрични каблови; подешивачи радио сигнала; 

подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење ноутбук 

рачунара; подлоге за шаку за рад са рачунарима; 

постоља за фотографске апарате; прави лењири [за 

мерење]; празне усб флеш меморије; празне усб 

картице; празне меморијске картице; празне паметне 

картице; празне траке за чување рачунарских података; 

преносиве флеш меморијске картице; пројектни 

екрани; пројектори; пројектори за индустрију забаве; 

пројектори за кућни биоскоп; пројектори звука; 

пројектори са технологијом од течних кристала [лцд]; 

пројектори слајдова; пројектори слика; пуњачи 

батерија; пуњачи батерија за електронске пипете; 

пуњачи батерија за електронске цигарете; пуњачи за 

батерије за мобилне телефоне; пуњачи за електричне 

акумулаторе; пуњачи за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; пуњачи за електричне 

четкице за зубе; пуњачи за електронске цигарете; 

пуњачи за телефонске батерије; пуњачи за џојстик; 

пуњачи у аутомобилима за електричне цигарете; 
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пуњачи у аутомобилима за уређаје који се користе за 

загревање дувана; пуњиве батерије; пуњиве електричне 

батерије; равни екрани; радио тјунери за аутомобиле; 

радио уређаји за аутомобиле; рачунари; рачунарска 

меморија, уређаји; рачунарска програмска опрема за 

групни рад; рачунарске плуг-ин картице; рачунарске 

графике које се могу преузети; рачунарске дискете; 

рачунарске матичне плоче; рачунарске тастатуре; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски графички софтвер; рачунарски екрани 

осетљиви на додир; рачунарски каблови; рачунарски 

софтвер за омогућавање преноса фотографија на 

мобилне телефоне; светлеће рекламе; светлећи знаци; 

светлећи знаци за излаз; скенери за отиске прстију; 

слушалице; слушалице - бубице; слушалице за 

комуникацију на даљину; слушалице за коришћење 

мобилног телефона без ангажовања руку; слушалице за 

мобилне телефоне; слушалице за музику; слушалице за 

телефоне; слушалице које се умећу у уши; слушалице 

са микрофоном за рачунаре; смартфони [паметни 

телефони]; снимачи цд дискова; снимачи видео касета; 

сталци за видео камере; сталци за микрофоне; сталци за 

наочаре; сталци прилагођени за лаптопове; станице за 

пуњење електричних возила; стерео адаптери за 

аутомобиле; таблет лични рачунари; таблет рачунари; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникацијска опрема; телекомуникацијске 

машине и апарати; телекомуникацијски апарати; 

телекомуникацијски апарати за дигиталне и аналогне 

сигнале; телекомуникацијски апарати за мобилне 

мреже; телекомуникацијски апарати и инструменти; 

телекомуникацијски каблови; телекомуникацијски 

мултиплексери; телекомуникацијски уређаји и апарати; 

телефони са микрофоном и звучником одвојеним од 

апарата; телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонске слушалице; телефонске централе; 

телефонски адаптери; телефонски апарати; телефонски 

преносници; телефонски пријемници; телефонски 

уређаји и пријемници; торбе за личне дигиталне 

асистенте [пда]; торбе за дигиталне уређаје за 

репродукцију музике; торбе за лаптопове; торбе за 

ношење лаптопова; торбе за ношење радио-пејџера; 

торбе за портабл уређаје за репродукцију музике; торбе 

и навлаке за мобилне телефоне; торбе посебно 

прилагођене за камере и фотографску опрему; торбе 

предвиђене за компакт дискове; торбе прилагођене за 

ношење рачунара; торбе прилагођене за фотоапарате; 

торбице за мобилне телефоне од тканине или 

текстилног материјала; торбице за наочаре; торбице за 

мобилне телефоне; траке за мобилне телефоне; траке за 

наочаре без дршке; траке за наочаре за вид и наочаре за 

сунце; траке за причвршћивање испод браде за кациге 

за амерички фудбал; траке за рачунарске игре; траке за 

снимање звука; траке за сунчане наочаре; трипод 

сталци за геодетске уређаје; трипод сталци за 

телескопе; троношци за камере; троуглови за жарење за 

лабораторијску употребу; троуглови [за мерење]; 

тунери за амплитудну модулацију; улазни уређаји за 

рачунаре; футроле за двогледе; футроле за дечије 

наочаре; футроле за дигиталне медијске читаче; 

футроле за електронске планере; футроле за 

електронске уређаје; футроле за камкордере; футроле 

за лаптоп рачунаре; футроле за мобилне телефоне од 

коже или од имитације коже; футроле за наочаре; 

футроле за паметне телефоне; футроле за сунчане 

наочаре; футроле за сунчане наочаре и за заштитне 

наочаре; футроле за таблет рачунаре; футроле за 

телефоне; футроле за уређаје за сателитско навођење; 

футроле за уређаје за складиштење музике; футроле за 

уређаје за складиштење података; футроле за џепне 

дигитроне; футроле и навлаке за мп3 уређаје; футроле и 

навлаке за електронске уређаје; футроле и навлаке за 

лаптоп; футроле и навлаке за фотоапарате; футроле 

намењене за двд плејере; футроле намењене за мп3 

плејере; футроле намењене за нетбук рачунаре; 

футроле намењене за преносне рачунаре; футроле 

намењене за читаче компакт дискова; футроле на 

преклоп за паметне телефоне; футроле прилагођене за 

мобилне телефоне; хардвер за виртуелну приватну 

мрежу [впн]; хардвер за мрежу за чување података 

[нас]; читачи картица; читачи за идентификацију путем 

радио фреквенције [рфид]; читачи картица са чипом; 

читачи меморијских картица; читачи меморијских 

флеш картица; читачи микро титар плоча; читачи 

микрофилма; читачи [опрема за обраду података]; 

читачи оптичких дискова; читачи паметних картица.  
 

(210) Ж- 2021-2112 (220) 02.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 08.01.22; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(591) црвена, бела, црна, браон, смеђа, беж, жута, 

наранџаста, бордо  

(511) 30  медењак глазиран шећерном глазуром.  
 

(210) Ж- 2021-2180 (220) 16.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 
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(731) ZLATIBORAC DOO BEOGRAD, Мојковачка 

58, 11136, Београд-Чукарица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(526) на реч "пршутерија"  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни 

производи; уља и масти за исхрану.  

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

резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;  

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

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  

43  услуге обезбеђивања хране и пића;  

привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2021-2239 (220) 24.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) DESING DOO, Смолућска 10,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 19.07.23; 29.01.06  

(591) бела  

(511) 29  конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; преливи од воћа и поврћа; желеи, 

џемови, компоти и воћне каше; јаја, млеко, млечни 

производи и преливи припремљени од њих; јестива 

уља и масти.  

30  кафа, чај, какао, шећер, чоколада, пиринач, 

тапиока, саго, замена кафе и преливи од њих; брашно 

и производи од житарица, колачи и посластице; 

сладоледи; мед, меласа; сосови (као додаци).  

32  минералне и содне воде и друга безалкохолна 

пића; пића од воћа и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прозводњу пића.  
 

(210) Ж- 2021-2242 (220) 27.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Ивана Маджаревић, Кнеза Михаила 018/4, 

Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.08  

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

(511) 9  наочаре [оптика]; наочаре за скијање; 

наочаре за снег; наочаре за сунце; спортске наочаре; 

торбице за наочаре; узице за наочаре; ланчићи за 

наочаре; кациге за скијање; кациге за сноуборд; 

кутије за наочаре; кутије за наочаре за вид и за 

наочаре за сунце.  

11  упаљачи; упаљачи за гасне пећнице; упаљачи за 

плин; упаљачи за роштиље; упаљачи за свеће; 

упаљачи са кременом за паљење бунзенових 

пламеника; упаљачи [уређаји] за решое; фрикциони 

упаљачи за плин.  

25  дукс мајице; спортске мајице, дресови; мајице; 

заштитне мајце за водене спортове [расх 

гуардс]дечије чарапе; држачи чарапа; женске чарапе; 

мушке чарапе; спортске чарапе; термо чарапе; чарапе 

и плетена трикотажа; покривала за главу; визир 

качкети; гаће; тренерке; капе; скијашке капе; поставе 

за кациге [опрема за главу]; бандана мараме; 

рукавице [одећа]; рукавице за скијање; јакне [одећа]; 

јакне за скијање на дасци; пуњене јакне [одећа]; 

скијашке јакне;  панталоне; скијашке панталоне;  

прслуци; скафандери за снег; комбинезони за 

скијање; скијашка одела; водоотпорна обућа; додаци 
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за обућу против клизања; обућа за планинарење; 

обућа за скијање на дасци; спортска обућа; торбе 

специјално прилагођене за скијашку обућу.  

28  даске за скејтборд; скејтборд; даске за скијање на 

дасци; даске за сурфовање; даске за сурфовање на 

стомаку; даске за скимбординг; даске за скијање на 

води; скије; моноскије; облоге за скије; кочнице за 

скије; скијашки везови; везови за сноубординг; торбе 

прилагођене за даске за сноубординг; навлаке 

специјално дизајниране за скије и даске за скијање.  
 

(210) Ж- 2021-2255 (220) 28.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Урош Марјановић, Дринчићева 3а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.07.18; 27.05.01; 27.05.22; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, жута, наранџаста и бела  

(511) 9  апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.  
 

(210) Ж- 2021-2267 (220) 30.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Татјана Вукмировић, Јужни булевар 36/14, 

11118, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.22; 27.05.01  

(511) 16  штампане музичке партитуре; музичке 

честитке.  

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; услуге онлајн малородаје 

мелодије звона које се преузимају преко интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге односа са медијима рекламирање преко 

плаката; презентација робе; рекламирање; 

оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи.  

41  компоновање музике; књиге са песмама или 

нотама организовање и спровођење концерата; 

извођење представа уживо онлајн издавање 

електронских књига и часописа; продукција музике; 

омогућавање коришћења онлајн музике која се не 

може преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа који се не могу преузимати; настава, 

обука образовне услуге; практична настава (обука 

путем демонстрације); припрема и вођење семинара; 

организација и вођење радионица.  
 

(210) Ж- 2021-2271 (220) 31.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Милица Лепојевић, Браничевска 20, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.15; 04.05.21; 25.01.05; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) бела, црна, златна  

(511) 39  амбалажирање и складиштење робе и 

пакета; амбалажирање предмета по наруџбини и 

спецификацијама других; амбалажирање робе за 

продају; достава пакета путем курирске службе; 

достава и прослеђивање писама и пошиљака; достава 

писама, дописа, магазина, пакета, пошиљака, новина, 

терета и робе; достава поклон-корпи са предметима 

одабраним према одређеној прилици или теми; 

достава порука уз балоне и иновативне презентације; 

достава поште путем курирске службе; 

консултантске услуге у вези са путовањима; 

консултантске услуге које се односе на превоз, 

паковање, и складиштење робе; координација путних 

аранжмана за појединце и за групе; паковање 

поклона.  

40  дизајнерско штампање за друге; израда 

прототипова нових производа за друге; штампање 

имена и логотипа компаније по наруџби за 

промотивне и рекламне потребе на производима 

других; штампање рекламног материјала; штампање 

слика на предметима; штампање украсних узорака на 

украсни папир за умотавање.  
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41  анализирање резултата образовних тестова и 

података за друге; вођење забавних догађаја; вођење 

забавних догађаја, културних догађаја, спортских 

догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и 

културних активности; вођење забавних догађаја 

уживо и филмских фестивала; вођење културних 

догађаја; вођење курсева за оспособљавање, 

образовање и обуку за младе и одрасле; вођење 

образовних догађаја; вођење образовних 

конференција; вођење образовних курсева; вођење 

радионица за обуку; вођење радионица и семинара 

на тему личне свести; вођење радионица и семинара 

на тему самосвести; вођење семинара за обуку; 

вођење такмичења на интернету; договарање, 

реализација и организација конференција; 

договарање, реализација и организација конгреса; 

договарање, реализација и организација семинара; 

договарање, реализација и организација семинара, 

предавања, презентација и симпозијума у вези са 

подучавањем језика; додатно образовање; 

електронско издаваштво; забава путем телевизије 

засноване на интернетском протоколу; забавне и 

културне активности; забавне и спортске активности; 

издавање мултимедијалног материјала он-лајн; 

издавање рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; информације из области забаве и 

разоноде; информације које се односе на образовање 

и забаву; консултантске услуге које се односе на 

образовање и обуку; консултантске услуге које се 

односе на образовање и обуку руководства и особља; 

консултантске услуге које се односе на обуку; 

консултантске услуге које се односе на обуку и 

усавршавање; консултантске услуге које се односе на 

обуку, усавршавање и образовање; консултантске 

услуге у вези са уређивањем; консултантске услуге у 

вези са образовањем; консултантске услуге у области 

забаве; консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области образовања, обуке и 

усавршавања, и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; образовање и забава у области 

пословног управљања; образовне и забавне 

активности које се пружају у вези са крстарењима и 

излетима; образовне услуге у виду тренинга; 

образовне и забавне услуге; обука за одрасле; обука 

и усавршавање за развој људских ресурса, тимова и 

организација; обука на пољу личног развоја; 

организација и вођење културних и рекреативних 

активности; организација и договарање музичких 

догађаја и других културних и уметничких догађаја; 

организација и представљање наступа уживо; 

организација и представљање приредби, такмичења, 

игара, концерата и забавних догађаја; организација и 

пружање услуга игара и такмичења путем интернета; 

организовање забавних приредби; организовање 

забавних догађаја; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање игара; организовање игара и такмичења; 

организовање игара и такмичења путем интернета; 

организовање изложби, семинара и конференција; 

организовање изложби, конгреса, семинара и 

конференција за културне и забавне потребе; 

организовање и реализација дневних курсева за 

одрасле; организовање и реализација забавних, 

спортских и културних активности; организовање и 

реализација игара; организовање и реализација 

колоквијума, конференција и конгреса; организовање и 

реализација колоквијума, конференција, конгреса, 

семинара, симпозијума радионица за обуку; 

организовање и реализација конвенција; организовање 

и реализација конференција и конгреса; организовање и 

реализација конференција и семинара; организовање и 

реализација конференција, конвенција и изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

реализација конференција, конвенција, образовних 

изложби, часова, предавања, семинара и радионица за 

обуку; организовање и реализација конференција, 

конгреса и симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семнара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

симпозијума и семинара; организовање и реализација 

курсева за обуку; организовање и реализација 

образовних конференција; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и реализација 

предавања; организовање и реализација радионица, 

туторијала, семинара и конференција; организовање и 

реализација састанака у области забаве; организовање и 

реализација састанака у области образовања; 

организовање и реализација семинара и радионица за 

обуку; организовање и реализација семинара, конгреса, 

конференција и симпозијума; организовање и 

реализација семинара, конференција и изложби за 

културне и образовне потребе; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за обуку 

и усавршавање; организовање и реализација семинара, 

радионица [образовних], конгреса, колоквијума, 

курсева учења на даљину и изложби за културне 

потребе; организовање и реализација спортских и 

културних догађаја; организовање и реализација 

спортских такмичења; организовање и реализација 
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такмичења [образовање или забава]; организовање и 

реализација туторијала; организовање конгреса и 

конференција за културне и образовне потребе; 

организовање културних догађаја; организовање 

курсева обуке; организовање образовних догађаја; 

организовање образовних, забавних, спортских и 

културних догађаја; организовање образовних и 

забавних догађаја за особље и руководиоце; 

организовање обука; организовање, продукција, 

представљање и вођење музичких концерата, 

фестивала, турнеја и других музичких и културних 

наступа, догађаја и активности; организовање 

професионалних радионица и курсева за обуку; 

организовање семинара; организовање семинара и 

конференција; организовање симпозијума и радионица 

за обуку; организовање спортских и културних 

догађаја; организовање такмичења за образовање или 

забаву; организовање такмичења или других спортских 

и културних догађаја у добротворне сврхе; организовање 

такмичења и свечаности доделе награда; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; писање и 

објављивање текстова, осим у рекламне сврхе; писање 

песама; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; 

писање текстова; пословна обука; пословно образовање; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

припрема и вођење семинара; професионално 

саветовање у вези са образовањем и обуком; пружање 

забаве; пружање информација у вези са забавом, 

музиком, наступима уживо и забавним догађајима; 

пружање курсева обуке; услуге за рекреацију и разоноду; 

услуге консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију конгреса; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију конференција; 

услуге консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију радионица за 

обуку; услуге лингвистичког образовања и обуке; услуге 

мајстора церемоније за забаве и посебна догађања.  
 

(210) Ж- 2021-2272 (220) 31.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) 30  кафа; чај; какао; шећер; замена кафе; 

брашно и производи од житарица; колачи; 

посластице; сладоледи; чоколаде; бомбоне; кекс; 

бисквит; вафел производи; слани штапићи; флипс.  
 

(210) Ж- 2021-2274 (220) 29.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Исидора Коковић, Јурија Гагарина 14и, 11070, 

Нови Београд, RS 

(740) Добросав М. Црепуљаревић, Ружа 18а, 11221, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 25.07.17; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.14  

(591) pantone P-14C,   

(511) 35  слуге оглашавања, маркетинга и промоције 

; диструбиција узорака, развијање концепата 

оглашавања, писање и објављивање рекламних 

текстова, услуге односа са јавношћу, продукцију 

програма телевизијске продаје, услуге помоћи у 

пословању и то свих врста робе и услуга подобних за 

комерцијалну експлоатацију.   

42  дизајнерске услуге за све робе и услуге које су 

предмет комерцијалне делатности, а нарочито услуге 

индустријског дизајна, дизајна ентеријера, дизајна 

амбалаже, графичког дизајна, дизајна одеће и обуће, 

дизајна техничке робе итд.   
 

(210) Ж- 2022-9 (220) 31.12.2021. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Simex ORGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, Суботица, RS 

(540) 

LALINA KAPLJICA 

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2022-23 (220) 12.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) IMPACT IDEAS DOO ŠIMANOVCI, 

Доситејева 41, 22410, Пећинци, RS 
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(740) Адвокат Сања Царевић, Шамачка 1, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 24.17.04; 24.17.25; 26.11.12; 26.13.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста-C0/M 58/Y52/K0 R 245/G 136/B 144, 

#f58872, црна-C70/M 65/Y 65/K65 R 44/G 43/B 42, #2c2b2a 

(511) 35  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем.  
 

(210) Ж- 2022-28 (220) 12.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Rok Bukovec, Jamnikarjeva ulica 6, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена  

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

35  продукција рекламних филмова; оглашавање; 

услуге оглашавања, маркетинга и промоције; 

оглашавање за друге; продукција промотивних видео 

трака, видео дискова и аудиовизуелних снимака; 

телевизијска оглашавање; продукција видео снимака 

у сврхе оглашавања; продукција биоскопских 

реклама; продукција реклама; продукција и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

продукција телевизијских и радио оглашавања; 

професионално пословно саветовање (консалтинг).   

41  продукција аудиовизуелних дела за клијенте; 

сервисна продукција; услуге извршне продукције; 

услуге филмске продукције; продукција 

аудиовизуелних дела; продукција аудиовизуелних 

снимака; телевизијска, радијска и филмска 

продукција; продукција кинематографских филмова; 

продукција филмова и филмова на видео тракама; 

продукција филмова у студијима; услуге студија у 

вези са снимањем, филмом, видеом и телевизијом; 

услуге студија у вези са снимањем; услуге студија у 

вези са снимањем музике; продукција радио и 

телевизијских програма; видео продукција; 

образовање и обука; обезбеђивање објеката за 

филмове, емисије, представе, музику или образовну 

обуку; продукција видео и DVD филмова.   
 

(210) Ж- 2022-33 (220) 13.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FOKLEROS 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење канцера; фармацеутски 

препарати за употребу у онкологији.  
 

(210) Ж- 2022-34 (220) 13.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NELDION 

(511) 5  фармацеутски препарати; лекови; аналгетици; 

антибиотици; лекови за медицинску употребу; лекови за 

људску употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; додаци исхрани; додаци за 

минералну храну; витамински препарати.  
 

(210) Ж- 2022-35 (220) 13.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) YOUNGTOYS, INC.  , 12 Hannam-daero 11-gil, 

Yongsan-gu, Seoul, KR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.02.01; 03.02.24; 03.02.26; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 28  игре и играчке; пластичне играчке; дрвене 

играчке; играчке животиње; играчке висеће вртешке; 

пуњене и плишане играчке; возила играчке; играчке 

сатови и ручни сатови; роботи играчке; електронске 

играчке; макете аутомобила [играчке]; играчке возила 

која се трансформишу у роботе; играчке возила на 

даљинско управљање; висеће вртешке на даљинско 
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управљање; комплети играчака за градњу; играчке са 

механизмом на навијање; макете [играчке]; играчке у 

капсулама/куглицама; пластичне фигурице за игру; 

гумене играчке; металне играчке; меде играчке; лутке; 

лутке маскоте; сетови за игре луткама; пуњене лутке; 

кројачке лутке за игру; одећа за лутке; покривала за 

главу за лутке; собе за лутке; ципелице за лутке; 

флашице за лутке; кућице за лутке; намештај за кућице 

за лутке; кревети за лутке; кућице играчке; дронови 

[играчке]; музичке играчке; клавири играчке; коцке 

[играчке]; игре грађења; играчке пиштољи; маске 

[играчке]; сетови за прављење мехура од сапунице који 

се састоје од дувалице и течности; гимнастички и 

спортски артикли; базени за пливање [за играње]; одела 

за пливање; даске за пливање; играчке на надувавање, за 

базен; играчке за купање на надувавање; санке [спортска 

опрема]; лопте за играње; тобогани [играчке]; слагалице; 

пазле; играчке балони; балони за игру; домине; пикадо; 

компјутеризовани столови за видео игре; мреже за 

лептире; ролшуе [котураљке]; куглично спојене лутке; 

играчке имитација козметике; стоно посуђе за игру 

[посуђе]; ручне јединице за играње електронских игара.  
 

(210) Ж- 2022-38 (220) 13.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FLONSENO 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење астме; фармацеутски препарати 

за лечење респираторних оболења; бронхијални 

дилататори; стероиди.  
 

(210) Ж- 2022-46 (220) 14.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) BRIDGE DOО, Карађорђева 65, 11000, 

Београд-Савски венац, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.11.01; 07.15.01; 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, тамно наранџаста  

(511) 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; 

консултантске услуге у области рачунарског 

софтвера; изнајмљивање и давање у закуп софтвера; 

консултантске услуге у области информационих 

технологија, рачунара; услуге технолошких 

истраживања; услуге рачунарског програмирања; 

услуге заштите рачунарског софтвера; услуге 

заштите у вези са приступом интернету или базама 

података или веб сајтовима широм света; 

складиштење информација у бази података; услуге 

информисања, саветовања и консултација у вези са 

свим претходно поменутим услугама; све претходно 

наведено у области онлајн заштите брендова и 

садржаја.  
 

(210) Ж- 2022-47 (220) 14.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) SAVENCIA SA  (a French société anonyme), 42 

rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 26.01.05; 26.11.12  

(511) 29  млеко, сир и млечни производи.  
 

(210) Ж- 2022-50 (220) 17.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NODRIGA 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за превенцију и лечење канцера; 

фармацеутски препарати за употребу у онкологији.  
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(210) Ж- 2022-52 (220) 17.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FASINDOR 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за превенцију и лечење канцера; 

фармацеутски препарати за употребу у онкологији.  
 

(210) Ж- 2022-55 (220) 15.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 08.01.22; 25.01.01; 25.05.02; 26.04.06; 

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) тамно плава, тегет, жута, окер, беж, бела, 

црвена, браон, плава, сива  

(511) 30  пенасти производ преливен чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-56 (220) 15.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.03.15; 05.05.21; 05.07.11; 05.07.22; 

25.01.01; 26.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15  

(591) бела, црвена, наранџаста, плава, тамно плава, 

тегет, зелена, жута, сива  

(511) 30  тврде пуњене бомбоне.  
 

(210) Ж- 2022-57 (220) 15.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.05.21; 05.07.08; 25.01.01; 26.01.05; 

27.05.01; 27.05.02; 29.01.15  

(591) бела, црвена, наранџаста, плава, тамно плава, 

тегет, зелена, жута, сива, роза  

(511) 30  тврде пуњене бомбоне.  
 

(210) Ж- 2022-58 (220) 15.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.20; 05.07.08; 08.01.19; 08.03.01; 25.01.01; 

26.04.14; 26.04.15; 26.04.22; 26.13.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, розе, плава, тамно плава, тегет, жута, 

окер, беж, бела, бордо, браон, сива, светло плава, 

зелена  

(511) 30  пуњена штанглица са јагодом и јогуртом.  
 

(210) Ж- 2022-59 (220) 18.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd, 5 International 

Business Park, #05-00 Mewah Building , Singapore 

609914, SG 
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(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Duke's 

(511) 29  јестива уља и масти и све њихове емулзије; 

палмино уље за ишрану; маслиново уље за ишрану; 

маст и маргарин, намази (џемови), путер; 

интерестерификована маст; замене за путер на бази 

уља; млеко и млечни производи, млеко у праху, 

прерађено млеко на ултрависоким температурама 

(ухт), сурутка у праху, евапорисано млеко, 

кондензовано млеко, млечни производи; заслађен 

кондензован млечни крем за кафу, млечни крем за 

напитке; крем за напитке која није на бази млека; 

заслађени млечни крем; заслађени млечни крем за 

напитке; евапорисани млечни крем; ароматизовано 

млеко, млечни напици, где преовладава млеко и 

јогурт; јогурт као напитак; замене млечне масти; 

јогуртна маст; шлаг у облику смеше у праху; 

протеинско млеко; млечни напици са високим 

садржајем млека; напици и препарати на бази млека; 

замене за млеко; десерти на бази млечног крема и 

млека; павлака [млечни производи]; месо, риба, 

живина и дивљач, месни екстракти; желатин; 

смрзнуто, конзервисано, сушено и кувано воц́е и 

поврц́е; мешавине за супе, повртни темељац, пилец́и 

темељац; припремљени орашасти плодови; 

прерађени орашасти плодови; јаја, желе, џемови; 

парадајз у конзерви, кондензовани парадајз, кувана 

храна на бази парадајза, кувана парадајз супа, 

зимница од парадајза, концентрат парадајза (пире), 

сокови од парадајза за кување, прерађени парадајз, 

парадајз пире, парадајз паста, парадајз (кувани), 

парадајз (сушени ); производи од сира; сир и 

аналогни сир. топљени сир, сирна маст; умаци од 

сира; крем сир; мешани сир; замене за сир; сир у 

праху; производи за бељење кафе који се углавном 

састоје од млечних производа; крем за кафу (млечни 

производи); замене за млеко за кафу на бази поврц́а; 

млечни крем; сир; производи од сира; заслађени 

крем од путера; сурутка; ферментисано млеко; 

грицкалице на бази поврц́а; грицкалице на бази 

орашастих плодова; грицкалице на бази меса; путер 

од кикирикија.  
 

(210) Ж- 2022-61 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Huzur Mahallesi, Maslak 

Ayazağa Caddesi,  I Blok No:4-I, Sarıyer - İstanbul , TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, као и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

природна ђубрива и земља; непрерађене вештачке 

смоле и непрерађене пластичне материје; смеше за 

гашење ватре; лепкови који нису за медицинску, 

кућну и канцеларијску употребу.  

6  руде неплеменитих метала; обични метали и њихове 

легуре; ливено гвожђе за употребу у грађевинарству; 

појачани материјали од метала за грађевине; обични 

метали у облику лима, шипке или греде; роба и 

материјали од обичних метала који се користе за 

складиштење, умотавање, паковање и заклоне, метални 

контејнери (складиштење, транспорт), металне зграде, 

метални оквири за грађевинарство, метални стубови за 

грађевинарство, металне кутије, контејнери за паковање 

од метала, алуминијумска фолија, ограде од метала, 

заштитне преграде од метала, металне цеви, контејнери 

од метала, метални контејнери за транспорт робе, 

мердевине од метала; металне прозорске мреже, метални 

сифони, за одвод воде; врата, прозори, ролетне, жалузије 

и њихови оквири и окови од метала; неелектрични 

метални каблови и жице; гвожђарија, ситна метална 

роба; шрафови, ексери, завртњи, завртњи од метала, 

матице за шрафове, игле [гвожђарске], подлошке од 

метала, метални клинови, ланци од метала; делови од 

метала за намештај; точкићи од метала за намештај; 

метални точкићи; металне ручке за врата и прозоре, 

металне шарке, металне шпањоле, металне браве, 

метални кључеви за браве, ланци од обичног метала за 

кључеве, ременице од метала, осим за машине; 

вентилациони канали, вентилациони отвори, поклопци 

за вентилацију, цеви, поклопци за димњаке, поклопци за 

шахтове, металне решетке за вентилацију, грејање, 

канализацију, телефон, подземне инсталације за струју и 

климатизацију; металне плоче или табле (несветлеће и 

немеханичке) које се користе за сигнализацију, 

приказивање рута, у рекламне сврхе; плоче са 

натписима, металне, огласне табле од метала, сигналне 

табле од метала, метални саобраћајни знакови, 

несветлећи и немеханички; металне цеви за транспорт 

течности и гаса, металне шипке са задебљаним 
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крајевима за нафтне бушотине и њихови метални 

спојеви, вентили од метала, изузев делова машина, 

спојнице од метала за цеви, колена од метала за цеви, 

металне обујмице за цеви, спојнице од метала за цеви; 

сефови од метала; метални железнички материјали, 

металне шине, металне железничке везице, железничке 

скретнице чуњеви од метала, плутајућа метална везишта, 

бове за сидрење од метала, сидра [котве]; метални 

калупи за одливке, изузев делова за машине; уметничка 

дела од обичних метала или њихових легура; трофеји од 

обичних метала; метални затварачи, чепови за флаше од 

метала; стубови, мотке од метала; оквири грађевинских 

конструкција од метала; потпорни стубови од метала, 

металне скеле-торњеви; металне палете и метална ужад 

за подизање, утовар и транспорт; металне вешалице, 

везице, траке, ремени и појасеви од метала који се 

користе за подизање и ношење терета; подметачи за 

блокаду точкова, првенствено од метала.  

19  песак, шљунак, ломљени камен, асфалт, битумен, 

цемент, гипс [грађевински материјал], малтер, бетон, 

мермерни блокови за грађевинарство, који припадају 

овој класи; грађевински материјали (као готови 

производи) од бетона, гипса, глине, грнчарске глине, 

камена, мермера, дрвета, пластике и синтетичких 

материјала за грађевинарство и изградњу путева, 

који припадају овој класи; неметалне зграде, 

неметални грађевински материјали, стубови 

неметални за далеководе, неметалне баријере; 

природни и синтетички премази у облику панела и 

листова, који су грађевински материјали; листови од 

битуменског картона за кровове; битуменски премаз 

за кровове; врата и прозори од дрвета и синтетичких 

материјала; саобраћајни знакови неметални, 

несветлећи и немеханички, за путеве; споменици и 

фигурине од камена, бетона или мермера; 

грађевинско стакло; монтажни неметални базени 

(конструкције); песак за акваријуме.  

37  грађевинске услуге, изнајмљивање грађевинских 

машина и опреме; услуге чишћења зграда 

(унутрашњих и спољашњих површина), јавних 

простора, индустријских простора; услуге 

дезинфекције, уништавање [истребљење] штеточина, 

осим у пољопривреди, изнајмљивање машина и 

опреме за чишћење; услуге сервисних станица за 

копнена возила, одржавање, поправка и пуњење 

копнених возила горивом; услуге сервисних станица 

за бродска возила, одржавање, поправка и пуњење 

бродских возила горивом; поправка и одржавање 

ваздушних возила; тапацирање, поправка и 

рестаурација намештаја; услуге уградње, одржавања 

и поправке инсталација за грејање и хлађење и 

санитарних инсталација; чишћење, нега и поправка 

одеће; услуге уградње, одржавања и поправке 

индустријских машина и опреме, канцеларијских 

машина и опреме, комуникационих апарата, 

електричних и електронских уређаја; услуге 

одржавања и поправке лифтова; поправка часовника 

и сатова; рударске услуге и вађење руде; поправка 

ципела, торби и каишева.  
 

(210) Ж- 2022-63 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) ELIXIR GROUP DOO ŠABAC, Хајдук 

Вељкова 1, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.16; 26.05.18; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.12  

(591) 382C, black 7C  

(511) 39  превоз и складиштење отпада.  

40  рециклажа отпада и смећа; прерада отпада 

(трансформација); уништавање отпада и смећа; 

спаљивање отпада и смећа; сортирање отпада и 

материјала за рециклажу (прерада); рециклирање 

(рециклирање отпада).  
 

(210) Ж- 2022-64 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Valent BioSciences LLC, 1910 Innovation Way, 

Suite 100,,  IL 60048 , Libertyville, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

AZTRON PRIME 

(511) 5  инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-65 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, UB, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 08.03.01; 11.03.04; 

19.03.03; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

сива  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање млека; етикете и 

налепнице за млеко; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за млеко.  

29  млеко.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

млеком.  
 

(210) Ж- 2022-66 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, UB, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 

08.01.22; 08.03.25; 11.03.02; 11.03.06; 19.03.03; 

27.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) браон, светло браон, окер, беж, црвена, плава, 

зелена, бела, жута  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање чоколадног млека; 

етикете и налепнице за чоколадно млеко; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

чоколадно млеко.  

29  чоколадно млеко.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

чоколадним млеком.  
 

(210) Ж- 2022-67 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,  

18000, НИш, RS 

(740) Огњен Тошић, адвокат, Мајке Јевросиме  

42/31, 11000, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; рекламне и промотивне 

услуге; пословно управљање у области транспорта и 

испоруке; услуге управљања пословима у области 

транспорта и испорука; компјутеризоване услуге 

наручивања хране и намирница; компјутеризована 

услуга наручивања која садржи робу широке 

потрошње, храну и намирнице; услуга наручивања 

путем интернета која садржи робу широке 

потрошње, храну и намирнице; канцеларијске 

услуге; услуга малопродаје која садржи производе 

широке потрошње, храну и намирнице; услуге 

упоређивања производа приликом куповине; надзор, 

управљање и праћење пакета и пошиљки; надзор и 

праћење пакета и пошиљки ради обезбеђења 

благовремен е испоруке за потребе пословања; 

консултантске услуге у области пословног 

управљања у области транспорта и испоруке; 

пружање услуга путем интернет система и портала 

по систему пословног модела "корисници према 

пословном окружењу ради трговине како би 

корисници могли да уносе, управљају и мењају своје 

информације о преференцијама које трговци користе, 

креирају и управљају због понуда за испоруку 

купцима.   

39  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама 

за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење 

робе; достава хране; достава пакета; превоз и 

испорука робе; достава порука (курирска служба); 

брза достава производа путем возила; пружање 

информација о преузимању и достави производа у 

превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука; 

пружање информација и информације о праћењу 

пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу 

доставе путем интернета и телефона; пружање 

електронског праћења пошиљки другим лицима.   
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42  омогућавање привремене употребе интернет 

софтвера који није за преузимање, за пружање услуга 

превоза и доставе, резервације за услуге превоза и 

доставе и отпремање моторних возила и курира до 

потрошача.   

43  пружање услуге путем интернет странице која 

садржи информације о услугама ресторана.   
 

(210) Ж- 2022-68 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) B.B. LINK d.o.o., Koste Abraševića 10, 11271, 

Beograd-Surčin, RS 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 9  пригушнице за халогене сијалице; 

пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије 

за батерије; електричне разводне кутије; заштитне 

кутије за електронске читаче; кабловске прикључне 

кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за 

струју; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; временски прекидачи; 

електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи; 

прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи; 

аутоматски прекидачи за пренос; батеријски 

прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача; 

електрични прекидачи за светло; електронски 

прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе 

фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже; 

прекидачи струјног кола; соленоидни вентили 

[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за 

зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и 

рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују 

светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори 

напајања; електрични извори напајања; електронски 

извори напајања; извори високонапонског напајања; 

јединице за електрично напајање; дц улази за 

напајање електричном енергијом; извори 

непрекидног напајања електричном енергијом; 

панели за дистрибуцију електричне енергије; 

сигнални панели, светлећи или механички; панели са 

светлећим органским диодама; панели са екраном од 

течних кристала [лцд]; панели са светлећим 

органским диодама [олед]; струјни контролери; 

бежични контролери за праћење и контролисање 

функционисања електронских уређаја, не 

укључујући контролере за конзоле за игру; 

исправљачки модули; фотонапонски модули; 

фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори; 

проводне цеви за монтирање рефлектора; 

рефлектори за саобраћајну сигнализацију; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

сигнална звона; звона за упозорење; електронска 

звона; тастери за звона; алармна звона, електрична; 

звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона, 

електрична; кондензатори; електрични кондензатори 

за телекомуникацијске уређаје; монолитни 

керамички кондензатори; електромагнетни релеји; 

релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за 

термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи 

напона; регулатори напона; стабилизатори напона; 

јединице за надзор напона; претварачи напона у 

струју; регулатори преоптерећења напона; 

стабилизатори напона струје; регулатори статичког 

напона; трансформатори високог напона; 

трансформатори за повећање напона; бежични 

предајници; бежични пријемници; бежични рутери; 

електронски апарати за бежични пријем, 

складиштење и пренос података и порука; 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.  

11  сијалице; живине сијалице; минијатурне 

сијалице; рефлекторске сијалице; сијалице, 

електричне; сијалице за расвету; флуоросцентне 

сијалице; халогене сијалице; грла електричних 

сијалица; компактне флуоросцентне сијалице [кфс]; 

нити за електричне сијалице; сијалице за мигавце за 

возила; сијалице са жарном нити; сијалице са 

пражњењем; сијалице са диодама које емитују светло 

[лед]; расхладне кутије; електричне светиљке; 

постоља за светиљке; светиљке за читање; уличне 

светиљке; флуоросцентне светиљке; халогене 

светиљке; електричне ноћне светиљке; светиљке за 

употребу на отвореном; светиљке у облику оловке; 

сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке за 

подземну употребу; ултраљубичасте халогене 

металне парне светиљке; светиљке које светло 

усмеравају према горе; лед диоде, уређаји за 

осветљење; грејачи воде за напајање котлова за 

индустријске потребе; расветни панели; равне панел 

лампе; рефлектори; лампе рефлектори; рефлектори 

за бицикле; рефлектори за возила; рефлектори за 

чамце; ручни рефлектори; џепни рефлектори; 

рефлектори високог интензитета; вентилатори; 

вентилатори за димњаке; вентилатори [за 

климатизацију]; електрични вентилатори; кровни 

вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори 

за клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе; 

вентилатори за кућну употребу; вентилатори за 

употребу у индустрији; вентилатори за уређаје за 

климатизацију; електрични вентилатори за 

климатизацију; електрични вентилатори за кућну 
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употребу; електрични прозорски вентилатори; 

осовински вентилатори за климатизацију; преносиви 

електрични вентилатори; турбински вентилатори 

[уређаји за вентилацију]; електрични вентилатори 

као делови климатизационих инсталација за 

домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи 

за купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за 

индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе; 

грејачи за базене за пливање; грејачи за 

хидромасажне каде; грејачи који се потапају; 

плочасти грејачи, плотне; соларни грејачи воде; 

лустери;  лампе; висеће лампе; кугле лампи; подне 

лампе; стоне лампе; зидне висеће лампе и кугле за 

плафоне.  
 

(210) Ж- 2022-69 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Joie International Co., Limited, 31/F., Tower 

Two, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, HK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

JOIE 

(511) 12  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; 

колица за бебе са одвојивим носиљкама; колица за 

бебе; колица за новорођенчад; кровови за колица за 

бебе; муфови за колица за бебе/новорођенчад; дечија 

колица; кишобран колица; дечија колица за 

коришћење са носиљкама; муфови за 

дечија/кишобран колица; торбе прилагођене за 

дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта;  

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; 

прибор за колица и ауто-седишта.  

18  каишеви-ременици за ношење 

беба/новорођенчади; мараме преко рамена за 

ношење беба/новорођенчади; носиљке за бебе, торбе 

"кенгури"; торбе за пелене; носиљке за ношење 

беба/новорођенчади на леђима; торбе за ношење 

опреме за бебе; торбе, руксаци/ранчеви, школски 

ранчеви/школске торбе, торбе за куповину, путни 

сандуци, путне торбе, сва напред наведена роба за 

негу беба/новорођенчади.  

20  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 

спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  

28  држачи/шипке за висеће вртешке; држачи/шипке 

за висеће играчке који се причвршћују на љуљашке 

за бебе; држачи/шипке за висеће играчке који се 

причвршћују на хранилице за бебе; плишане 

играчке; пуњене играчке; љуљашке за 

новорођенчад/бебе; опрема за љуљашке за 

новорођенчад/бебе.  
 

(210) Ж- 2022-70 (220) 19.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Joie International Co., Limited, 31/F., Tower 

Two, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, HK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06 

(591) сива  

(511) 12  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; 

колица за бебе са одвојивим носиљкама; колица за 

бебе; колица за новорођенчад; кровови за колица за 

бебе; муфови за колица за бебе/новорођенчад; дечија 

колица; кишобран колица; дечија колица за 

коришћење са носиљкама; муфови за 

дечија/кишобран колица; торбе прилагођене за 

дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта;  

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; 

прибор за колица и ауто-седишта.  

18  каишеви-ременици за ношење 

беба/новорођенчади; мараме преко рамена за 

ношење беба/новорођенчади; носиљке за бебе, торбе 

"кенгури"; торбе за пелене; носиљке за ношење 

беба/новорођенчади на леђима; торбе за ношење 

опреме за бебе; торбе, руксаци/ранчеви, школски 

ранчеви/школске торбе, торбе за куповину, путни 

сандуци, путне торбе, сва напред наведена роба за 

негу беба/новорођенчади.  

20  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 
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спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  

28  држачи/шипке за висеће вртешке; држачи/шипке 

за висеће играчке који се причвршћују на љуљашке 

за бебе; држачи/шипке за висеће играчке који се 

причвршћују на хранилице за бебе; плишане 

играчке; пуњене играчке; љуљашке за 

новорођенчад/бебе; опрема за љуљашке за 

новорођенчад/бебе.  
 

(210) Ж- 2022-76 (220) 20.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Јелена Баудер, Цветанова Ћуприја 28ж, 

110000, Београд, RS 

(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ 

ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе 

Бојовића 6-8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 01.15.15; 01.15.21; 24.17.02; 25.07.07; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, наранџаста, тамно жута, бела  

(511) 5  додаци исхрани који садрже витамине; 

витамини; витамини за децу; витамини за одрасле; 

витамински препарати; витамински препарати и 

супстанце; препарати који садрже витамин ц; течни 

витамински додаци исхрани; фармацеутски 

препарати; дијететски додаци исхрани; дијететски 

препарати прилагођени за медицинске потребе.  
 

(210) Ж- 2022-77 (220) 18.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) RUŽICA STOJANOVIĆ PR BIOGARDEN, 

Дринска 27, 15358, Бадовинци, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна #373435, розе #F27D9E  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарарти; немедицинска средства за чишћење 

зуба; парфимеријски производи, етарска уља.  

5  дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.  

30  чај; мед.  
 

(210) Ж- 2022-83 (220) 20.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 08.01.20; 19.01.06; 19.03.05; 26.04.04; 

26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) жута, наранџаста, браон, смеђа, златна, бела, црвена 

(511) 30  кекс; вафел производи; бисквит; 

посластице; чоколаде; производи од житарица.  
 

(210) Ж- 2022-84 (220) 20.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) 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) 

AVENGER 

(511) 12  моторна возила и делови за њих.  
 

(210) Ж- 2022-88 (220) 20.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) SNEŽANA MIHAJLOVIĆ PR RADNJA ZA 

PROIZVODNJU ČAJEVA NATURA PLUS 

LESKOVAC, Proleterska 22, 16000, Leskovac, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

27.05.17; 29.01.03  

(591) светло зелена, тамно зелена  

(511) 5  медицински чај; медицински производи за 

оралну употребу у форму капи; дијететски додаци 

исхрани; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететски 

напици прилагођени за медицинску употребу; 

дијететски додаци [додаци исхрани] за људе; 

дијететски препарати у исхрани прилагођени за 

медицинске потребе; лековито биље; екстракти 

лековитог биља.  

30  чај; замене за чај; инстант чај; екстракти чаја за 

кување; мешавине за припрему чаја; напици од чаја; 

цветови или лишће као замена за чај.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје за чај; услуге онлине 

малопродаје и велепродаје за чај; услуге малопродаје 

и велепродаје дијететских препарата; услуге онлине 

малопродаје и велепродаје дијететских препарата.  
 

(210) Ж- 2022-91 (220) 21.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RUXIENCE 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски суплементи за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди, 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-93 (220) 21.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕКО-ДИМ 

д.о.о., Цвијићева 22, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 15.01.13; 26.11.08; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.08  

(591) CMYK 100%K (C:0% M:0% Y:0% K:100%) 

100%C (C:100% M:0% Y:0% K:0%)  

(511) 11  електростатички филтери за вентилацију и 

димоводе; водени филтери за вентилацију и 

димоводе; филтери са UV-C лампама за вентилацију, 

климатизацију и димоводе; озон генератори; 

филтери са активним угљем; противпожарни 

вентилациoни или климатизациони канали.   

37  израда, монтажа, одржавање и чишћење система 

вентилације и климатизације; израда, монтажа, 

одржавање и чишћење димовода; израда, монтажа, 

одржавање и чишћење филтера на системима 

вентилације, климатизације и димоводним 

системима; услуга монтаже или наношења 

противпожарне заштите на канале за вентилацију, 

климатизацију и димоводе.   
 

(210) Ж- 2022-96 (220) 24.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

PHILIP MORRIS NOVEL MIX 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери за 

цигарете; кутије за дуван; кутије за цигарете; 

табакере; пепељаре за пушаче; луле; џепне 

машинице за увијање цигарета; упаљачи за пушаче; 

шибице.  
 

(210) Ж- 2022-97 (220) 24.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

РУКСИЕНС 
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(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски суплементи за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди, 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-100 (220) 26.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Bassivity Group d.o.o. Beograd, Трг Николе 

Пашића 5, 11000, Београд, RS 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

KARMA KOMA 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; 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; дискови 

за снимање звука, грамофонске плоче; магнетне 

траке; кутије за звучнике; ручице за грамофоне; 

тонски носачи звука; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; слајдови [фотографски]; 

пројектори слајдова; звучници; грамофони; 

преносници електронских сигнала; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; апарати за чишћење дискова 

са снимљеним звуком; апарати за чишћење 

грамофонских плоча; траке за снимање звука; 

апратаи за сечење филма; пуњачи батерија; аудио и 

видео пријемници; рачунарска меморија, уређаји; 

апарати за пренос звука; апарати за снимање звука; 

апарати за репродуковање звука; магнетне 

идентификационе картице; компакт дискови [аудио-

видео]; оптички компакт дискови [цд-ром]; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

магнетни носиоци података; оптички носиоци 

података; оптички дискови; картице са интегрисаним 

колима [паметне картице]; ноутбук рачунари; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; аудио интерфејси; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; носиви монитори са видео дисплејем; 

скупови података, снимљени или који се могу 

преузети; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

квантни рачунари.  

25  одећа; обућа; покривала за главу; капе; качкети; 

мараме за главу; шалови за врат; мараме; рукавице; 

џемпери, јакне, панталоне, чарапе; појасеви за 

ношење новца [одећа]; дуксерице, мајице.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови: рекламирање 

преко плаката; дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; истраживање тржишта; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање на радију; 

рекламирање на телевизији; рекламирање преко 

интернета; компјутерско управљање подацима; 

изнајмљивање огласног простора; пословно 

управљање за сценске уметнике; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; п роизводња 

рекламних филмова; производња рекламних 

филмова; маркетинг; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

продукција емисија телевизијске продаје; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; слуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; циљни маркетинг; 

промоција производа преко инфлуенсера; маркетинг 

преко инфлуенсера.  

38  услуге телекомуникација; емитовање 

телевизијских програма; емитовање кабловске 

телевизије; комуникација мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; сателитски 

пренос; обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама; пренос 

дигиталних датотека; стриминг [проток] података; 

пренос видео садржаја на захтев; пренос подкаст 

садржаја.  
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41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; услуге разоноде; 

услуге филмског студија; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање филмова; производња 

филмова, који нису рекламни филмови; производња 

филмских серија, које нису рекламне филмске 

серије; продукција радио и телевизијских програма; 

телевизијска забава; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; услуге приказивање филмова у 

биоскопима; продукција музике; дистрибуција 

филмова; организовање забавних догађаја.  
 

(210) Ж- 2022-101 (220) 26.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) "Dijamant" DOO Zrenjanin, Темишварски 

друм 14, 23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 25.01.25; 25.03.25; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава (рефлекс блу), бела (вајт).  

(511) 30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2022-105 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., a 

limited company organized and existing under the 

laws of China (PRC), Room 307, Unit B, Building 2, 

399 Danfeng Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, CN 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

HIKSEMI 

(511) 9  рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарска меморија, уређаји; монитори 

[компјутерски програми]; апарати за обраду 

података; монитори [компјутерска опрема]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузимати; рачунарски софтвер, 

снимљени; мобилне апликације које се могу 

преузимати; меморијска картица; меморијски 

уређаји који се користе за обраду података; 

електронска меморија; меморија повезана са 

рачунаром; хардвер за мрежу за чување података 

[нас]; читач меморијских картица; полупроводничке 

меморијске јединице; јединице хард дискова; усб 

прикључци; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; компјутерски хардвер; 

рачунарски терминали; картице са чипом; празне усб 

картице; читачи меморијских флеш картица; 

адаптери меморијских флеш картица; меморијски 

модули; читачи паметних картица; читачи усб 

картица; сд меморијске картице; полупроводничке 

меморије; сервер локалне рачунарске мреже [лан]; 

дискетне јединице у чврстом стању (ссд); 

камкордери; роботи за сигурносни надзор; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; видео 

рекордери; видео монитори; камере за снимање 

вожње; полупроводничке плочице за израду 

интегрисаних кола; чипови [интегрисана кола]; 

полупроводнички уређаји; видео екрани; 

електронски нумерички дисплеји; заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће; аларми.  

35  оглашавање; презентација робе; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; онлајн промоција рачунарске мреже 

и вебсајта; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; маркетинг; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; промоција продаје за друге; услуге 

агенција за увоз и извоз; тражење спонзорства.  

37  постављање и поправка електричних уређаја; 

монтажа машина; услуге одржавања и поправке; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; одржавање и поправка моторних возила; 

чишћење возила; поправка фотографских апарата; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

поправка електричних водова.  

38  бежично емитовање; емитовање телевизијских 

програма; услуге интернетског емитовања; слање 

порука; пренос порука и слика посредством 

рачунара; обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; пренос дигиталних 

датотека; сателитски пренос звука, слике, сигнала и 

података; изнајмљивање опреме и уређаја за 

телематику; инстант размена порука.  

42  истраживање и развој нових производа за друге; 

технолошка истраживања; услуге индустријског 

дизајна; праћење рачунарских система даљинским 
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приступом; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; електронско похрањивање 

података; пружање услуга пројектовања рачунарских 

мрежа за друге; софтвер у виду сервиса [саас]; услуге 

електронског складиштења за архивирање 

електронских података; изнајмљивање простора за 

складиштење рачунарског сервера; рачунарство у 

облаку; анализе рачунарских система; ажурирање 

рачунарског софтвера; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

дизајн софтвера за мобилне уређаје.  

45  надзирање противпровалних уређаја и аларма; 

сигурносни преглед пртљага; изнајмљивање 

безбедносне опреме за надзор; праћење аларма; 

праћење сигурносног система; услуге безбедносне 

инспекције за друге; изнајмљивање противпожарних 

аларма; надзор противпожарних аларма; саветовање 

у области спречавања пожара; отварање сигурносних 

брава.  
 

(210) Ж- 2022-109 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Иво Модић, Авијатичарска бр. 13, 21000,  

Нови Сад, RS 

(740) Кристиан Далеа, адвокат, Светозара Марковића 

81а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24  

(591) нијанса 80% црне и бела.  

(511) 35  услуге односа са јавношћу; консултантске 

услуге које се односе на оглашавање; пословно 

саветовање који се односи на оглашавање; 

прикупљање података које се односе на 

информационе технологије; пружање података који 

се односе на истраживање тржишта; рекламне, 

промотивне и услуге односа са јавношћу; саветовање 

које се односе на пословно планирање; саветовање 

које се односи на пословно оглашавање; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге пословног саветовања које се 

односи на маркетинг; услуге тржишног истраживања 

које се односе на навике у коришћењу интернета; 

управљање брендом; позиционирање бренда; 

оријентација бренда; услуге стварања бренда; 

рекламне услуге за стварање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; развијање 

промотивних кампања за пословне делатности; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; маркетинг; 

компјутерско управљање подацима; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података, консултације у вези са пословном 

стратегијом; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; планирање маркетиншких 

стратегија; развој маркетиншких стратегија и 

концепата; развој пословне стратегије; услуге 

стратегије брендирања; развој и спровођење 

маркетиншких стратегија за друге; стратегија 

друштвених медија и маркетиншко саветовање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; стручне услуге о пословној 

ефикасности; пружање савета из области пословне 

ефикасности; саветодавне услуге које се односе на 

управљање пословним ризицима; агенције за увоз и 

извоз робе; услуге агенције за увоз-извоз робе.   

41  образовне услуге; едукација у области 

информационих технологија, информационе 

безбедности, маркетинга, креативне индустрије, 

обучавање особља из области регрутовања, људских 

ресурса и руковођења пословањем; основно и 

напредно оспособљавање за развој људских ресурса; 

обука и усавршавање за развој људских ресурса, 

тимова и организација; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса.  

42  пројектовање и коришћење системског софтвера; 

пројектовање и одржавање интернет страница; 

пројектовање и развој телекомуникационих мрежа; 

пројектовање оперативног системског софтвера; 

пројектовање рачунарског хардвера; пројектовање и 

развој оперативног системског софтвера; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; услуге саветовања о пројектовању и 

развоју рачунарског хардвера; консултантске услуге 

у области науке, инжењеринга и информационе 

технологије; консултантске и информативне услуге 

које се односе на архитектуру и инфраструктуру 

информационе технологије; консултантске услуге 

које се односе на дизајн и развој информационе и 

комуникационе технологије; услуге информационе 

безбедности у виду заштите и опоравка рачунарских 

података; консултантске услуге у области софтвера 

за безбедност; дизајн и развој програма за безбедност 

на Интернету; стручно саветовање које се односи на 

рачунарску безбедност; одржавање рачунарског 

софтвера који се односи на безбедност и превенцију 

ризика код рачунара; услуге бре нд дизајна; развој 

рачунарских платформи; програмирање софтвера за 

информационе платформе на Интернету; 

консултантске услуге у области дизајна, селекције, 

спровођења и коришћења система рачунарског 
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хардвера и софтвера; саветовање о сигурности 

рачунара; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање 

у области рачунарског софтвера; одржавање 

рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; консултације о безбедности 

интернета; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; електронско 

надгледање коришћења кредитних картица ради 

откривања интернет преваре; креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије]; електронско надгледање података о 

заштити личности ради откривања крађе идентитета 

путем интернета; услуге информационих технологија 

које се пружају на бази аутсорсинга; дизајн веб 

сајтова; дизајн и графички дизајн за израду веб 

сајтова; рачунарски дизајн веб страница; дизајн и 

развој веб станица; дизајн и креирање веб сајтова; 

израда, дизајн и одржавање веб сајтова; израда и 

дизајн веб страница за друге.   
 

(210) Ж- 2022-111 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, Maoshan 

Road, Huangdao District,, Qingdao City, Shandong, CN 

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

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива.  

(511) 12  унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње 

гуме за аутомобиле; гуме за точкове возила; спољни 

омотачи пнеуматских гума; клинови за гуме; газишта 

за протектирање гума; пнеуматске гуме; 

аутомобилске гуме; тврде гуме за точкове возила; 

гуме за ваздухоплове.  

17  синтетичка гума; гума, сирова или 

полупрерађена; течна гума; латекс (гума); 

силиконска гума; ебонит; гумени материал за 

крпљење пнеуматика; полупрерађена гума; гумене 

цеви и гумене траке; гумена једињења.  
 

 

 

(210) Ж- 2022-114 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

FISQ 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-115 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

LAXOPRID 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-116 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

OPSTISTOP 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-117 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

ASIONA 
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(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-118 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

CERELEAD 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-119 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

FINDERM 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-120 (220) 27.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

STRINX 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-121 (220) 28.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Пантелић Душица, Његошева 30, 11000, Београд, RS 

(740) Марко Белић, адвокат, Господар Јевремова 47, 

11000, Београд - Стари Град 

 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) 44  услуге анализе узорака крви пацијената у 

медицинским лабораторијама; услуге анализе 

узорака узетих од пацијената у медицинским 

лабораторијама; услуге лабораторијске анализе у 

вези са лечењем особа; услуге медицинске анализе у 

медицинским лабораторијама у вези са лечењем 

особа; услуге медицинских анализа за потребе 

дијагностике и лечења које пружају медицинске 

лабораторије; медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-129 (220) 28.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva  , 71000, Sarajevo , BA 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.03.10; 01.03.17; 01.15.15; 27.05.09; 

29.01.01; 29.01.14  

(591) жута, бела, наранџаста, плава, розе, црвена.  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-132 (220) 25.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Миљан Ђедовић, Кривошијска 2, 11000, 

Београд, RS 

(740) Сања П. Ћетковић, адвокат, Војводе Миленка 

30-32, 11000, Београд 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/3a 

Intellectual Property Gazette  2022/3a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

41 

(540) 

 

(531) 08.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 

27.05.14; 27.05.24  

(511) 29  месо; листићи од кромпира; чипс од 

кромпира; кобасице; усољено месо.  

43  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге кантина; 

услуге ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге снек-барова; услуге барова.  
 

(210) Ж- 2022-136 (220) 24.01.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230, 

Александровац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 05.07.13; 19.01.03; 27.05.02; 27.05.13; 29.01.14 

(591) жута C-0 M-19 Y-98 K-0, зелена C-91, M-34, Y-

89 K-73, сива C-64 M-73 Y-86 K-89, зелена C-82 M-

12 Y-81 K-24.  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(210) Ж- 2022-150 (220) 01.02.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар 

Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 27.03.11; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) окер, браон, бордо, тамно зелена.  

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

30  готови напици на бази кафе; готови напици од 

кафе; еспресо кафа; замена за кафу; замене за кафу 

на бази цикорије; инстант кафа; капсуле с кафом, 

пуне; капућино; кафа; кафа без кофеина; млевена 

кафа; непржена кафа; пржена зрна кафе; чај; какао.  

32  безалкохолна пића са укусом кафе.  
 

(210) Ж- 2022-151 (220) 02.02.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар 

Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS 

(540) 

RIVOLTA 

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

30  готови напици на бази кафе; готови напици од 

кафе; еспресо кафа; замена за кафу; замене за кафу 

на бази цикорије; инстант кафа; капсуле с кафом, 

пуне; капућино; кафа; кафа без кофеина; млевена 

кафа; непржена кафа; пржена зрна кафе; чај; какао.  

32  безалкохолна пића са укусом кафе.  
 

(210) Ж- 2022-328 (220) 25.02.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

ISOSKIN 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-330 (220) 25.02.2022. 

(442) 15.03.2022. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

KOMGAR 

(511) 5  лекови.  
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