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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)

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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или жига
гаранције
Тродимензионални знак

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-1378

(220) 09.08.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) STEFAN BULATOVIĆ PR UGOSTITELJSKA
RADNJA INDEX PIZZA KRAGUJEVAC, Milovana
Gušića BB, 34000, Kragujevac, RS
(740) Advokat Vesna M. Gaković Anđelić, Dr. Agostina
Neta 22, 11070, Beograd - Novi Beograd
(540)

(531) 08.07.04; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива, тамно сива, веома тамно сива, наранџаста,
бела.
(511) 16 папир за умотавање и паковање; торбе
[омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; врећице [коверте, кесе] од папира
или пластике, за паковање; кесе од папира или
пластике за паковање оброка; картон за паковање;
картонска амбалажа; папирне и картонске кутије за
паковање; кутије за пице од картона; картонске
носиљке за храну и пиће; кесе за сендвиче од папира
или пластике; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; упијајуће фолије од папира
или пластике за паковање хране; пластичне фолије за
паковање хране; пластични материјали за паковање
сендвича; папирни подметачи за коктеле; папирни
сунцобрани за коктеле; папирне поклон кесице за
вино; материјал за паковање направљен од скроба.
21 кутије за храну; кутије за сендвиче; боце за пиће
за спортове; пенасти држачи за пиће [навлаке];
пластични држачи картонских амбалажа за сокове;
термоизоловане посуде за храну или пиће; топлотно
изоловане посуде за пића; термоизоловане ручне
торбе за храну или пиће; термоизолацијска амбалажа
за одржавање температуре садржаја лименке; посуде
за хлађење вина; расхлађивачи за вино,
неелектрични.
29 месо; месо, риба, живинско месо и дивљач; риба,
обрађена; прерађени производи од рибе за људску
исхрану; намирнице на бази рибе; мекушци, неживи;
морска храна, нежива; конзервирана морска храна;
димљена морска храна; прерађена морска храна;
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конзервирани морски плодови; прерађени морски
плодови; смрзнути плодови мора; туњевина, нежива;
туњевина у конзерви; рибља икра, прерађена; месне
прерађевине; сухомеснати производи; сланина;
шунка; салама; месни екстракти; дехидрирано месо;
димљено месо; замене за месо; замрзнуто месо;
замрзнуто-сушено месо; конзервирано месо, риба,
поврће и воће; конзервисана гомољика, тартуф;
сушени тартуфи [јестиве гљиве]; сок од тартуфа;
маслине, конзервисане; маслине, обрађене; маслине
за коктеле; маслине пуњене бадемима; маслине
пуњене црвеном паприком; маслине пуњене фета
сиром у сунцокретовом уљу; намази од маслина;
маслине пуњене пестом у сунцокретовом уљу;
лиофилизовано месо; месо за кобасице; месо у
конзерви; млевено месо; обрађено месо; пакована
меса; пржено месо; припремљено месо; суво месо;
сушено месо; усољено месо; месо са роштиља
маринирано у соја сосу; булгоги (исечено и зачињено
роштиљско месо); грицкалице од меса; пилећа
крилца; екстракти живинског меса; замене за
живинско месо; замене за месо на бази поврћа; желе
од меса; кувано месо, конзервирано; мусеви од меса;
намази од меса; припремљена јела од меса; јела од
рибе; припремљена јела од рибе; кобасице;
вегетаријанске
кобасице;
димљене
кобасице;
конзервиране кобасице; паниране кобасице; рибље
кобасице; сирове кобасице; суџук [кобасице]; ребра
(одрезак од меса); хамбургери; говеђе пљескавице;
пилеће
пљескавице;
ћуреће
пљескавице;
вегетаријанске пљескавице; пљескавице од поврћа;
рибље пљескавице; сирове пљескавице; коктел
виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу;
ролнице од купуса пуњене месом; текстурисани
протеини поврћа за употебу као додаци месу;
формирани текстурисани биљни протеин који се
користи као замена за месо; биљни протеини
неформиране текстуре који се користе као
високопротеинска замена за месо; биљни екстракти
за кување; биљни концентрати за кување; паста од
поврћа; пасте од риба; готова јела која се углавном
састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа;
смрзнута јела која се састоје првенствено од меса,
рибе, живинског меса или поврћа; пакована јела која
се првенствено састоје од меса, рибе, живинског
меса или поврћа; готова јела која се углавном састоје
од замена за месо; готова предјела која се углавном
састоје од морских плодова; паковани оброци који се
углавном састоје од меса; паковани оброци који се
углавном састоје од морских плодова; паковани
оброци који се углавном састоје од рибе; рибље
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шницле; исечено поврће за салате; унапред исецкане
салате од поврћа; гарден салата; кромпир салата;
салате за предјело; цезар салата; салате од воћа и
поврћа; салате од воћа; салате од поврћа; пилеће
салате; месне салате; пилећи крокети; панирани
пилећи медаљони; филети од пилећих груди;
прстенови од лука (поховани лук); поврће печено на
роштиљу; пуњења на бази воћа за торте и пите;
воћне пасте; воћни желе; воћни намази; воћни чипс;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
димљени сир; замене за сир; сиреви у праху; плави
сир; свеж сир; прерађени сир; сиреви са биљем; фета
сир; чедар сир; тврди сиреви; умаци од сира; умаци
од чилија са сиром; фонди од сира; маскарпоне;
уштипци, крофне од кромпира; уштипци од свежег
сира; уштипци са кајмаком; помфрит; смрзнути
помфрит; преливи за брускете; прерађени парадајз;
екстракти од парадајза; конзервирани парадајз;
парадајз пире; сок од парадајза за кување;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; воће, прерађено; воће, припремљено;
лимунов сок за употребу у кулинарству; некувано
поврће, припремљено; поврће, прерађено; печурке,
обрађене; печурке, припремљене; конзервисане
печурке; прерађени бели лук; конзервисан бели лук;
печени бели лук; кукуруз шећерац, прерађен;
кукуруз шећерац, у конзерви; кувани кукуруз;
бобице, прерађене; бобице, смрзнуте; бобице,
сушене; конзервисана паприка; паприке, обрађене;
паприке, припремљене; пуњене чили паприке;
прерађен орах; желеи, џемови, компоти; желатин;
напици који се праве од јогурта; напици на бази
јогурта; напици који се углавном састоје од млека;
напици на бази млека; напици за бази млека који
садрже кафу; напици на бази млека који садрже воће;
напици на бази млека који садрже воћне сокове;
напици на бази млека са укусом ваниле; напици на
бази млека са укусом чоколаде; напици на бази
бадемовог млека; напици на бази кокосовог млека;
напици на бази пиринчаног млека; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти; уља за
исхрану; уља за кување; маслиново уље за исхрану;
маслиново уље за кулинарске потребе; сунцокретово
уље за исхрану; сунцокретово уље за кулинарске
потребе; палмино уље за исхрану; палмино уље за
кулинарске потребе; арганово уље за кулинарске
потребе; кокосово уље за исхрану; органско
кокосово уље за кување и припрему хране;
кукурузно уље за исхрану; сојино уље за исхрану;
сојино уље за употребу у кулинарству; репино уље за
исхрану; сусамово уље за исхрану; уље кикирикија
за кулинарске потребе; уље од семенке бундеве за
исхрану; уље бундевиних семенки за кулинарске
потребе; уље од грожђаних коштица за исхрану; уље
од семена лана за исхрану; јестива рибља уља за
кулинарску употребу; мешана јестива уља; мешана
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биљна уља за кулинарске потребе; ароматизована
уља за кулинарске потребе; зачињена уља; уља од
орашастих плодова; уља од орашастих плодова за
кулинарске потребе; поврће конзервирано у уљу;
зачињено коштуњаво воће; прерађени орашасти
плодови; намази на бази орашастих плодова;
преливи од орашастих плодова; путер од орашастих
плодова; млеко од орашастих плодова као замена за
млеко; биљни маслац; замене за маслац; маслац са
биљем; маслац са белим луком; биљно млеко; замене
за млеко; млечни производи базирани на заменама за
млеко; млеко у праху; намази на бази млека; умаци
на бази млека; додаци од слатке павлаке или млека за
напитке; кремови за кафу на бази млечних
производа; мућена павлака, шлаг; десерти
направљени од млечних производа; десерти
направљени од замена за млеко.
30
пиринач; експандирани пиринач; замена за
пиринач; тапиока и саго; палачинке; сирупи за
палачинке; смесе за палачинке; тесто за палачинке;
смрзнуте палачинке; кимчи палачинке; пикантне
палачинке; пите; крем-пите; воћне пите; колач пита;
пита хлеб; пите са поврћем; смрзнуте пите;
чоколадне пите; слане пите; слатке пите; пите на
парче (пецива); пице; коре за пицу; пица пите;
подлоге за пицу; преклопљена пица; свеже пице;
смрзнуте пице; припремљени пица оброци; тесто,
полупрерађен производ; тесто за пицу; смесе за
тесто; смрзнута теста; тесто за пециво; тесто за
слатка пецива; тесто за колаче; тесто за хлеб;
бадемово тесто; јуфка тесто; кисело тесто; лиснато
тесто; ферменти за тесто; виршле у тесту; кобасице
умотане у тесто; колачи од прженог теста; подлоге
од теста за тарт; мешавине за темпура тесто;
средства за подизање теста; пецива; бечка пецива;
данска пецива; француска пецива; италијанска
пецива; лисната пецива; мешавине за пецива;
средства за подизање теста; пецива са кремом;
пецива која садрже воће; квасац; прашак за пециво;
свежа пецива; слана пецива; смрзнута пецива; хлеб,
колачи и посластице; хлебне мрвице; глазуре за
колаче; мешавине за колаче; смесе за колаче; прашак
за колаче; ароме за колаче, изузев етарских уља;
шећер, мед, меласа; замене за шећер; сода бикарбона
[бикарбонат соде који се користи печење колача];
брашно и производи од житарица; брашно за хлеб;
брашно за пицу; брашно за торте и колаче;
вишенаменско брашно са додатком прашка за пециво
и соли; њоке на бази брашна; кнедле на бази брашна;
јестиви папир за колаче; кондиторски производи;
лед, природни или вештачки; лед [замрзнута вода];
лед
за
освежавање;
аромартизовани
лед;
кондиторски производи на бази струганог леда;
сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; мешавине за
сладолед; сладолед купови; афогато [напици на бази
кафе која садрже сладолед]; везивни агенси за
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сладолед; агенси на бази скроба за сладолед; прашак
за прављење сладоледа; сендвичи од сладоледа;
италијански
резанци;
сендвичи;
хамбургери
(сендвичи); вегетаријанске пљескавице (сендвичи);
пљескавице од поврћа (сендвичи); пљескавице од
соје (сендвичи); сендвичи са сиром (чизбургери);
сендвич са виршлама; умотани (wрап) сендвичи;
рибљи сендвичи; буритоси; тортиље; тортиља чипс;
(нацхос) тортиља чипс; qуесадиллас [пуњене
тортиље]; енчиладе [пуњене тортиље]; цхалупас
[тортиље од кукурузног брашна]; кукурузни чипс;
сенф; сирће, сосови и други додаци јелу; мисо паста;
зачињена паста од пасуља као прилог храни; кари
паста; ароматизовано сирће; смесе за припремање
сосова; сосови за месо (умаци); укусни сосови;
укусни сосови који се користе као зачини; сосови
који се служе уз пилетину; сосови који се служе уз
пилећа крилца; сосови који се служе уз пиринач;
сосови који се служе уз рибу; роштиљ сос; сосови
који се служе уз сладолед; воћни преливи (сосови);
пикатни сосови; пица сосови; сосови за тестенине;
сосови за шницле; кисели и слатки сосови; кари
сосови; љути сосови; маринара сосови; тартар сос;
тартар крем за кување; маринаде; сосови на бази
белог лука; сосови на бази бибера; сосови на бази
парадајза; сосови од рена; сосови од слатког сенфа;
сосови од чоколаде; сосови који садрже орашасте
плодове; сосови за салате који садрже павлаку;
сосови на бази љуте црвене паприке; кечап [сос];
чили сос; кечап од парадајза; умак од парадајза;
чатни од парадајза; прилог за храну који се већином
састоји од кечапа и салсе; мајонез; преливи за салату;
сирупи за преливе; салате са тестенином;
конзервирани шпагети у сосу од парадајза; салате од
пиринча; векна са месом; пите од меса; ручак за
понети који се састоји од пиринча, са додатком меса,
рибе или поврћа; филови за колаче и пите на бази
чоколаде; чоколадни преливи; чоколадни сирупи;
нугат; пуњења за колаче и пите на бази крема од јаја;
кекс; крекери за сир; кекс са укусом сира; макарони
са сиром; штапићи са сиром; ароме, осим
есенцијалних уља, за сир; флипс са укусом сира
(грицкалице од кукуруза); шпански уштипци;
крофне; тестенина; свеже тестенине; сушене
тестенине; готова тестенина; пуњена тестенина;
готова јела са тестенином; готова јела са пиринчем;
пакована јела која се првенствено састоје од
тестенина или пиринча; предјела која се углавном
састоје од тестенина или пиринча; прерађено семе за
употребу као зачин; кафа, чај, какао и замена кафе;
чоколада; чоколадни производи; чоколада у праху;
какао екстракти за људску исхрану; екстракти чаја за
кување; сладни екстракти за храну; екстракти, осим
есенцијалних уља, за додавање арома напицима;
екстракти, осим есенцијалних уља, за додавање
арома храни; напици од кафе; готови напици од
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кафе; мешавине кафе; млевена кафа; кафене
есенције; екстракти кафе; ароме за кафу; кувана
кафа; пића на бази кафе; напици на бази кафе који
садрже млеко; готови напици на бази кафе; ледена
кафа; инстант кафа; капућино; напици од чаја;
хладни напици на бази чаја; напици на бази чаја са
воћном аромом; пића на бази какаоа; готови напици
на бази какаа; готови напици од какаа; какао напици
са млеком; пића на бази чоколаде; топла чоколада;
мешавине за топлу чоколаду; ароме за пића, изузев
етарских уља; чајне ароме које се користе за храну и
пиће; воћне ароме које се користе за храну и пиће,
осим екстракта; со; јестива со; ароматизоване соли;
зачињена со; зачинска со која се користи за кување;
мешавине црног лука у праху и соли; додаци јелима;
зачински додаци; ароматични додаци за храну;
додаци за згушњавање хране за кување; мешавине за
пицу; зачини; зачини за печење; зачини у праху;
мешавине зачина; пица зачини; сушени оригано;
сушени босиљак; сушени першун; сушени рузмарин;
сушени тимијан; сушена жалфија; сушена мента;
сушени коријандер; суви коријандер као зачин;
млевени коријандер; кумин у праху; сушене семенке
кумина; кари [зачин]; семенке кима за употребу као
зачин; млевени мускатни ораси; бибер; паприка
[зачин]; млевена паприка; зачинска паприка; тако
зачини; прерађени бели лук који се користи као
зачин; бели лук у праху [зачин]; црни лук у праху;
биљни концентрати као зачини; конзервисане
баштенске траве [зачини]; сушено биље за
кулинарске потребе; сушено баштенско биље које се
користи као зачин; обрађено зачинско биље [зачини];
љуте папричице у праху [зачин]; чили као зачин;
чили паста као зачин; зачин од сушених чили
папричица; уље од љутих папричица као зачин или
прилог; црвена слатка паприка [зачин]; мешавина
зачина за утрљавање на храну; мешавина зачина са
каријем; мешавине зачина за варива; премази од
зачина; прерађено семе за употребу као зачин;
каранфилић [зачин]; јестиви делови орашастих
плодова; коштуњаво воће у праху; грицкалице на
бази орашастих плодова; бадеми преливени
чоколадом; бразилски ораси преливени чоколадом;
воће преливено чоколадом; зрна кафе преливена
чоколадом; кикирики преливен чоколадом; суво
грожђе преливена чоколадом; намази на бази
чоколаде; препарати за учвршћивање мућене
павлаке, шлага.
32 воде [пића]; флаширана вода за пиће; минералне
и содне воде и друга безалкохолна пића;
безалкохолна пића; негазирана безалкохолна пића;
газирана безалкохолна пића; залеђена газирана пића;
пилуле за газирање пића; прашкови за газирање
пића; концентрати који се користе за припрему
безалкохолних пића; безалкохолни воћни екстракти;
сок од лимуна за припремање напитака; екстракти за
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производњу минералне воде с укусом, нису
есенцијална уља; пиво; ароматизована пива;
безалкохолна пива; нискоалкохолно пиво; пића на бази
пива; концентрати хмеља за производњу пива;
комплети за производњу пива који садрже екстракте
слада, хмељ, посебне житарице и пивски квасац; коле
[безалкохолна пића]; безалкохолна вина; сирупи и
други препарати за производњу пића; сирупи за пића;
воћни напици и воћни сокови; напици од смрзнутог
воћа; смрзнути напици на бази воћа; напици на бази
воћа; напици на бази кокоса; напици од сока алое вере;
напици на бази коле; напици на бази поврћа; напици од
сока од парадајза; сок од парадајза (пиће); напици који
садрже мешавине сокова воћа и поврћа; смутис
[кашасти напици од воћа или поврћа]; фрапеи [воћни
напици, већином од воћа]; безалкохолни напици на
бази
меда;
безалкохолни
напици
обогаћени
витаминима; безалкохолни напици са чоколадом;
безалкохолни напици са укусом чаја; безалкохолни
газирани напици од воћног сока; безалкохолни напици
који садрже воћне сокове; безалкохолни напици који
садрже сокове од поврћа; безалкохолни напици са
укусом кафе; безалкохолни напици са укусом пива;
безалкохолни сладни напици; вода обогаћена
витаминима [напици]; вода обогаћена минералима
[напици]; спортска пића; напици за спортисте
обогаћени протеинима; шербети [пића]; коктели,
безалкохолни; коктели на бази пива; енергетска пића;
гуарана напици; блажи алкохолни напици на бази пива.
33 алкохолна пића; битери [горка алкохолна пића];
цордиалс [алкохолна пића]; коктели; помешана
алкохолна пића, која нису на бази пива; пића од вина,
воћног сока и газиране воде; алкохолна енергетска пића;
дестилована пића; жестока пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; аперитиви на бази жестоких пића;
аперитиви на бази вина; дигестиви [ликери и жестока
пића]; алкохолни екстракти; екстракти жестоких
алкохолних пића; воћни екстракти, алкохолни; ликер
који садржи биљне екстракте; вино; нискоалкохолно
вино; кувано вино; напици на бази вина; алкохолни
напици од воћа; напици на бази вина; напици на бази
рума; алкохолни напици на бази кафе; алкохолни напици
на бази чаја.
35 услуге наручивања онлајн и преко интернета и
доставе из ресторана; пословно управљање
ресторанима; помоћ у управљању пословањем
ресторана; помоћ у управљању пословањем у вези
оснивања и управљања ресторанима; услуге давања
пословних савета који се односе на оснивање и рад
франшиза; услуге франшизинга, наиме, помоћ у
управљању пословањем у вези оснивања и
управљања ресторанима; помоћ у виду пословног
управљања у области франшиза; пружање помоћи у
управљању франшизама; пружање помоћи пословног
управљања у оквиру уговора о франшизи; помоћ и
савети у вези са пословном организацијом и
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управљањем; саветовање и помоћ у пословном
управљању ресторанима; маркетиншке услуге у вези
са ресторанима; оглашавање; вођење послова;
пословно управљање; рекламне, маркетиншке и
услуге оглашавања; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама; управљање
продајом; услуге руковођења продајом; праћење
обима продаје за друге; развој концепта оглашавања;
консултантске услуге које се односе на рекламирање,
оглашавање и маркетинг; саветовање из области
оглашавања, маркетинга и промотивних активности,
саветодавне услуге и асистенција; пружање помоћи у
области пословне промоције; услуге планирања за
оглашавање; услуге посредовања везане за
оглашавање; услуге дигиталног оглашавања; услуге
оглашавања на интернету; промоција продаје за
друге; управљање програмима за подстицај продаје;
промоција добара и услуга других путем оглашавања
на интернет страницама; промоција продаје робе и
услуга других путем штампаних материјала; дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; издвање штампаног материјала који се
односи на услуге оглашавања; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; организовање, управљање и надзор
програма лојалности и подстицајних програма;
организовање шема за награду лојалности
потрошача; управљање програмом награђивања
лојалности; управљање шемама за лојалност и
награђивање; управљање програмом награђивања
лојалности у циљу промоције услуга ресторана и
услуга малопродаје других; промовисање продаје
путем програма лојалности потрошача; маркетинг;
директан маркетинг; интернет маркетинг; онлајн
маркетинг; пословни маркетинг; пружање и
изнајмљивање
промотивног
материјала;
изнајмљивање промотивних и рекламних материјала;
услуге малопродаје и велепродаје, укључујући и
онлајн малопродају и велепродају, везано за храну и
пиће; пружање информације потрошачима о
производима који се односе на храну и пиће.
39 транспорт, испорука, паковање и складиштење
робе; услуге доставе; достава хране; достава хране из
ресторана; достава пице.
41
изнајмљивање видео конзола за играње;
изнајмљивање видео апарата за играње; изнајмљивање
компјутерских игара; изнајмљивање видео игара;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање уређаја
и апарата за забаву; изнајмљивање опреме за
кинематографско пројектовање.
43
ресторани; ресторани који служе јела са
роштиља; услуге ресторана; услуге ресторана брзе
хране; услуге ресторана са кућном доставом; услуге
обезбеђивања хране и пића; обезбеђивање хране,
пића и повременог смештаја за госте; обезбеђивање
хране и пића у ресторанима и баровима; припрема

9

Гласник интелектуалне својине 2022/6a
Intellectual Property Gazette 2022/6a

Ж
хране и пића; припрема и достава хране и пића за
непосредно конзумирање; припрема и достава хране
и пића за конзумирање унутар или изван објеката;
припрема и достава хране и пића за конзумирање у
малопродајним објектима; услуге хране и пића за
понети; пружање хране и пића; припрема хране за
друге на бази пружање услуге са стране
[аутсорсинга]; пицерије; услуге пицерија; услуге
салата барова; услуге барова и коктел барова; услуге
кафетерија и кантина; услуге кафеа; услуге кафића и
снек-барова; кетеринг хране и пића; припрема и
достава хране и пића за банкете и коктел забаве;
консултантске услуге у области кетеринга хране и
пића; сервирање хране и пића; сервирање хране и
пића у ресторанима и баровима; пружање оцена и
рецензија ресторана и барова.
(210) Ж- 2021-1783

(220) 15.10.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans,
L-1820 Luxembourg, LU
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

WELLMUNE
(511) 1 бета глукан (хемикалија за прехрамбену
индустрију); сахарин; витамини за употребу у
производњи суплемената за прехрану; витамини за
прехрамбену индустрију; антиоксиданти за употребу у
производњи фармацеутских препарата; антиоксиданти
за употребу у производњи суплемената за прехрану;
протеини за употребу у производњи суплемената за
прехрану; протеини за прехрамбену индустрију;
витамини за употребу у производњи фармацеутских
препарата; биолошки препарати, осим за медицинске
или ветеринарске сврхе; културе микроорганизама
осим за медицинску и ветеринарску употребу;
препарати микроорганизама осим за медицинску и
ветеринарску употребу; ензимски препарати за
прехрамбену индустрију; глукоза за прехрамбену
индустрију; лецитин за прехрамбену индустрију;
пектин за прехрамбену индустрију; глутен за
прехрамбену индустрију; лактоза за прехрамбену
индустрију; казеин за прехрамбену индустрију.
5 намирнице које садрже бета глукан за дијететске
или медицинске сврхе, за исхрану људи и животиња,
наиме, додаци исхрани и дијететски суплементи;
суплементи за прехрану за ветеринарске потребе;
протеински додаци исхрани; формула за бебе; млеко
за бебе у праху.
29 грицкалице(снек барови); протеинско млеко;
млеко у праху за исхрану; протеински шејкови;
млечни
производи
обогаћени
протеинима
(немедицински), млечни напици; конзервисано,
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смрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи;
прерађено коштуњаво воће; грицкалице од
кромпира; сир; грицкалице на бази сира; готова јела
на бази рибе, меса и поврћа; јогурти; млечни намази;
намази на бази коштуњавог воћа; воћни намази;
млечни производи; замене за млечне производе; месо
и замене за месо; грицкалице на бази меса.
30 кафа; пића на бази какаа; мешавине кафе;
немедицински чајеви; овсене пахуљице и други
производи од житарица, укључујући грицкалице;
овсена каша; кокице; пецива; кондиторски
производи; преливи за храну; намази од какаа и
чоколаде; зачински додаци, сосови.
31 храна за кућне љубимце; посластице за кућне
љубимце.
32 енергетска пића; безалкохолна пића; воћна пића;
нутритивна пића; нутритивни смути; протеинска
пића; вода обогаћена витаминима, вода са укусом.
(210) Ж- 2021-1968

(220) 17.11.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) Orphoz, 158 avenue Thiers, Lyon F-69006, FR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ORPHOZ
(511) 9 снимљени рачунарски програми који се
користе у управљању базама података и који су у
вези са консултацијама при управљању.
16
приручници, публикације о управљању и
консултацијама при управљању.
35 услуге саветовања о пословном управљању,
наиме, саветовање клијената у свим областима
пословања, укључујући простор и одбрану,
електронику,
телекомуникације,
аутомобилску
индустрију, основне материјале, индустрију робе
широке потрошње, медије, фармацеутске и
медицинске производе, енергетику, финансијске
трансакције, сигурносно посредовање, здравствену
заштиту, индустрије осигурања и транспорта,
пословну стратегију, организационе и друге
активности које се односе на пословну политику,
побољшање пословних перформанси у краткорочном
периоду, пласман на тржиште, развој производње и
расподела радне снаге, планирање и праћење,
управљачке
информације
и
информационе
технологије.
36 услуге финансијске анализе и консултације у
виду помоћи клијентима путем финансијских и
стратешких
иницијатива,
наиме,
управљање
финансијским
реструктурирањем
по
основу
обезбеђења, израда компензационих мера за
менаџере,
процена
неуобичајних
околности,
приватизација, припајања, преузимања, партнерства
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и заједнички подухвати, одбрамбене стратегије за
заштиту од повратних откупа, финансијски
инжењеринг, избор акција, управљање ризиком и
покриће ризика.
41 образовне услуге у виду извођења семинара,
радионица и конференција из области пословног
управљања.
42 услуге консултација у вези са рачунарима и
рачунарским софтвером, као и израдом рачунарског
софтвера и хардвера, а у вези са саветовањем при
управљању; услуге консултација у вези са
рачунарима и рачунарским софтвером, као и израдом
рачунарског софтвера и хардвера, а у вези са
саветовањем на пољу финансијског управљања.
(210) Ж- 2021-2056

(220) 29.11.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BLORMINA
(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.

Ж
преовлађује); замену за млеко, на пример, бадемово
млеко, кокосово млеко, млеко од кикирикија, пиринчано
млеко, сојино млеко; конзервисане печурке; махунарке и
коштуњаво воће припремљено за људску исхрану;
семенке припремљене за људску исхрану, без зачина и
арома; бели сиреви; димљени сир; замене за сир; зрели
сиреви; маслине пуњене фета сиром у сунцокретовом
уљу; меки бели сиреви; меки зрели сиреви; меки сиреви;
мешани сиреви; млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; незрели свежи сиреви; овчији сир; оцеђени
бели меки сиреви; оцеђени сиреви; прерађени сир; свеж
сир; сир; сиреви који дозревају помоћу плесни; сиреви са
биљем; сиреви са зачинима; сиреви у облику умака;
сиреви у праху; сок од парадајза за кување; парадајз
пире; мућена павлака, шлаг; павлака [биљна] на бази
поврћа; павлака [млечни производ]; сокови од поврћа за
кување; концентрати на бази воћа за кување;
концентрати на бази поврћа за кување.
30 кечап [сос]; сосови за тестенине; умак од
парадајза; тартар крем за кување.
32 сок од парадајза [пиће].
(210) Ж- 2021-2161

(220) 14.12.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) Гердијан Мaрио/ТЗР Камар Плус, 9 Jуговића
70, 21480, Србобран, RS
(540)

(210) Ж- 2021-2101

(220) 03.12.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) PET CLASS DOO, Корнелија Станковић 39,
21000, Нови Сад, RS
(540)
(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 машине за паковање; индустријски роботи.
16 пластична, мехураста амбалажа за паковање или
умотавање.
39 паковање робе.
(210) Ж- 2021-2218

(220) 23.12.2021.
(442) 15.06.2022.
(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd.,
Songshan Dist. , TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
(531) 01.03.02; 05.01.16; 05.09.24; 06.19.11; 07.01.09;
07.01.13; 25.01.06; 26.01.13; 26.01.15; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, бела, црвена, плава.
(511) 29 храну на бази меса, рибе, воћа или поврћа;
јестиве инсекте; напитке од млека (у којима млеко
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(511) 20 намештај; столице; намештај за седење;
гејмерске столице; столице са точкићима; покретне
столице
[намештај];
канцеларијске
фотеље;
ергономске фотеље; фотеље на расклапање; столице
са подесивим наслоном; окретне радне столице;
подметачи за столице; ноге за столице; столице са
округлим постољем; конференцијске столице; високе
столице [намештај]; лабораторијске (индустријске)
столице; преносиве потпоре за леђа за употребу на
столицама; столице као канцеларијски намештај;
фотеље; фотеље са подесивим наслоном; фотеље или
софе са подесивим наслоном [намештај]; фотеље или
софе са подесивим наслоном [столице]; столице на
љуљање; седишта од метала; јастучићи за седишта;
ауто седишта/носиљке за бебе; столови; столови за
рачунаре; канцеларијски столови; радни столови и
столови; радни столови; покретне огласне табле;
ормани, креденци; клупе [намештај]; оградице за
бебе; креветци / колевке; полице за библиотеке;
дрвени оквири за кревете; сталци за боце; креденци
за посуђе; канцеларијски столови; канцеларијски
намештај; постоља за костиме; ормани за картотеке
[намештај]; ормани за документа; заштитне преграде
за камине [намештај]; седишта / столице; наслоњаче,
лежаљке / канабеи; наслони за главу [намештај];
постоља за шешире; штандови; полице за ормане за
документа; комоде; пултови [столови]; душеци;
столови за цртање; дивани и софе; столарска роба;
школски намештај; дактилографски столови / полице
за писаће машине; кревети; радни сто, клупа; полице
[намештај]; постоља за саксије за цвеће [намештај];
постоља за саксије; метални намештај; сталци за
излагање новина; сталци за часописе; лавабои са
ормарићем, комодом [намештај]; чивилуци; делови
од дрвета за намештај / делови намештаја од дрвета;
канцеларијски столови за стајање; постоља за
кишобране; параван, преграда [намештај]; табле за
столове; врата за намештај; полице за намештај;
писаћи столови; софе; канабе; конструкције кревета;
столови од метала; тоалетни сточићи; полице за
складиштење; ормарићи са бравицама; столице за
лежање [лигештули]; сталци [намештај]; сталци,
постоља, штандови [намештај]; витрине[намештај];
душеци на надувавање, који нису за медицинску
употребу; постоља за рачунске машине; намештај за
вагон ресторане; столови за масажу; водени кревети,
који нису за медицинску употребу; хоклице; ручна
колица [намештај]; сандуци за играчке; високе
столице за бебе; шеталице за бебе; колица за
компјутере [намештај] / сточићи за компјутере
[намештај]; књиге-полице за књиге; сталак за убрусе
[намештај];
столови
за
пресвлачење
беба
причвршћени за зид; покретне преграде [намештај];
намештај на надувавање; кутије за излагање накита;
полице; конзолни столови; полице за књиге; сталци
за одела; креветци за бебе / кревети са оградом за
12
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бебе; плетене корпе за бебе; гардеробни ормани;
табуреи; ваздушни кревети, не за медицинске
намене; душеци за камповање; столице за туш
кабине; седишта за купање беба; радни сточићи за
држање на крилу; преносиви канцеларијски столови;
комоде за купатила [намештај]; фиоке за намештај;
ормарићи за пртљаг; столице за купатило; кухињски
плакари [намештај]; организатори за фиоке; висећи
организатори за ормане; заштитни преградни панели;
декоративни јастучићи; јастуци; јастуци на
надувавање, који нису за медицинску употребу;
јастук; јастуци на надувавање који нису за
медицинску употребу; простирке за оградице за
децу; подметачи за пресвлачење беба за вишекратну
употребу; простирке за спавање / подлоге за
спавање; потпорни јастуци за главу бебе; јастуци
против превртања беба; јастуци за позиционирање
главе бебе; вентилатори за личну употребу,
неелектрични;
контејнери,
неметални
[за
складиштење, транспорт]; резервоари, неметални;
држачи за пешкире, неметални, причвршћени /
причвршћени држачи за пешкире који нису од
метала; посуде, пластичне за амбалажу; бурад, која
нису од метала; сталци за бурад, који нису од метала;
навлаке за одећу [гардеробне]; корпе за ношење
ствари; корпе, пекарске, за хлеб; танкови, неметални
и незидани / резервоари, неметални, незидани; бурад,
неметална; амбалажа од дрвета за флаше; корпе,
неметалне; навлаке за одећу [за чување]; кутије од
дрвета или пластике; неметалне канте за отпатке које
нису за медицинску употребу; неметалне канте за
рециклажу; сребрно стакло [огледала]; огледала;
плочице од огледала; ручна огледала [тоалетна
огледала]; вешалица за капуте / вешалица за одећу;
мердевине, од дрвета или пластике; степенице
[мердевине],
неметалне;
степеник-столице,
неметалне; лежајеви за кућне љубимце; легла и
кућице за кућне љубимце; кућице за кућне љубимце;
кућице за псе; јасле за сточну храну; греде за
гребање за мачке; јастуци за кућне љубимце;
ккућице за птице; јастуци за облагање кавеза за
кућне љубимце; огласне табле; плакати од дрвета
или пластике; регистарске таблице, неметалне /
плочице са бројевима, које нису од метала;
идентификационе плочице, које нису од метала /
плочице за име, које нису од метала; кућни бројеви
који нису од метала, несветлећи; натписи од дрвета
или пластике; рекламни предмети на надувавање;
етикете од пластике; пластичне или гумене етикете
које се нашивају на одећи; идентификационе
наруквице, неметалне; кутије за алате, неметалне,
празне; сандуци за алат, неметални, празни; канте,
неметалне / сандуци, неметални.
(210) Ж- 2021-2226

(220) 23.12.2021.
(442) 15.06.2022.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/6a
Intellectual Property Gazette 2022/6a
(731) GoBrands, Inc. (a corporation of Delaware),
537 N 3rd Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19123, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

GOPUFF
(511) 9
рачунарски софтвер који се може
даунлоудовати за коришћење при наручивању,
плаћању и праћењу испоруке различите робе широке
потрошње.
35
услуге он-лајн наручивања различите робе
широке потрошње; услуге он-лајн малопродаје
великог спектра робе за широку потрошњу; услуге
малопродаје великог спектра робе за широку
потрошњу.
39 услуга испоруке робе; услуга доставе хране,
малих оброка, пића, робе широке потрошње и
предмета за домаћинство на захтев.
(210) Ж- 2022-27

(220) 12.01.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Rok Bukovec, Jamnikarjeva ulica 6, 1000, Ljubljana, SI
(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3, 11000, Београд
(540)

DIVISION
(511) 35 продукција рекламних филмова; продукција
промотивних видео трака, видео дискова и
аудиовизуелних снимака; 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; продукција видео и ДВД
филмова.

Ж
(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24,
11000, Београд
(540)

ACCEPTA SC
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
(210) Ж- 2022-37

(220) 13.01.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАДВОЖДОВАЦ, 28. јуна број 13, 11000, БеоградВождовац, RS
(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24,
11000, Београд
(540)

ARBALET SL
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
(210) Ж- 2022-42

(220) 14.01.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Feromont Inženjering d.o.o. Beograd,
Bačvanska 21, 11000, Beograd, RS
(540)

(210) Ж- 2022-36

(220) 13.01.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАДВОЖДОВАЦ, 28. јуна број 13, 11000, БеоградВождовац, RS
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.08
(591) жута (пантоне 803Ц), тегет плава (пантоне
2146Ц), црна (пантоне неутрал блацк Ц)
(511) 37 чишћење и поправка котлова; постављање и
поправка дизалица, лифтова; одржавање и поправка
горионика [пламеника]; изнајмљивање грађевинске
опреме; постављање и поправљање опреме за
грејање; изградња*; грађевински надзор; рушење
објеката; инсталирање и одржавање пећи; изградња
фабрика; изградња фабрика по наруџбини; изолација
грађевина; инсталирање, одржавање и поправка
машина; изградња и одржавање цевовода; поправка
пумпи; уградња, одржавање и поправка пумпи и
црпних станица; крпљење котлова; закивање;
монтирање скела; пружање информација у вези са
изградњом; пружање информација у вези са
изградњом, поправком и одржавањем зграда;
пескирање [брушење]; изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме]; консултације о грађењу;
постављање комуналних објеката на градилиштима;
услуге електричара; услуге поправке возила у квару.
40 стругање, абразија; лемљење; услуге варења.
42
вођење студија инжењерске изводљивости;
вођење студија техничког пројектовања; грађевинско
пројектовање.инжењерске услуге.
(210) Ж- 2022-74

(220) 19.01.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No.69, Li-De St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C., TW
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(210) Ж- 2022-496

(220) 17.03.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) МАК ТРАД ЕГРОУП ДОО, Podavalska 2b,
11231, Beograd, RS
(540)

(531) 01.05.06; 24.15.13; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена,плава
(511) 7 мотори, осим за сувоземна возила.
9 електрични проводници.
11 ЛЕД диоде, уређаји за осветљење.
17 пластичне материје, полупрерађене.
37 инсталирање, одржавање и поправка машина.
39 транспортне услуге.
(210) Ж- 2022-505

(220) 21.03.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Blueprint Medicines Corporation, 45 Sidney
Street, Cambridge, Massachusetts 02139, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

AYVAKYT
(511) 5 фармацеутски препарати за лечење рака и
мастоцитозе.
(210) Ж- 2022-509

(220) 28.02.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Privredno društvo ACTIV PHARM DOO
BEOGRAD, Првомајска 104а, 11080, Београд-Земун, RS
(740) Радован Ракић, адвокат, Стражиловска 23,
Нови Сад
(540)
(531) 25.07.03; 25.07.21; 26.04.09; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
(511) 9
рачунарски сервери; лаптоп рачунари;
рачунарске периферије и делови наиме, рачунарски
хардвер; рачунарски софтвер који се састоји од
програма оперативног система; рачунарска меморија,
уређаји; јединице чврстих дискова; кутије/кућишта
за централне јединице рачунара; рачунарске матичне
плоче; картице за употребу за јединицама за видео
приказ; рачунарски мишеви; тастатуре за рачунаре;
[тфт-лцд] монитори за рачунаре.
14

(531) 24.17.05; 26.04.22; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) бела, сива, зелена
(511) 5 витамински препарати; додаци исхрани.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-510

(220) 21.03.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Agraria perfect, Pap Pala 35, 24000, Subotica, RS
(540)

BIOBISOL
(511) 1 компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива.
(210) Ж- 2022-547

(220) 24.03.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) TUTTO FOOD d.o.o. Beograd-Zvezdara,
Учитељска 60, 11000, Београд (Звездара), RS
(740) Адвокат Милош Николић, Хаџи Ђерина 14,
11000, Београд (Врачар)
(540)

(531) 24.03.09; 24.03.18; 24.09.03; 24.09.07; 24.09.16;
25.01.01; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, плава, бела
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
39
превоз, паковање и складиштење робе;
амбалажирање и складиштење робе; амбалажирање
робе за продају; складиштење замрзнуте хране.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.

Ж
(531) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.24; 03.06.06; 27.05.01;
27.05.17
(591) ORANGE RGB RED=240 GREEN=100
BLUE=35 ANTHRACITE RGB RED=57 GREEN=61
BLUE=71
(511) 12 бицикли; седишта за бицикле; рамови за
бицикле; електрични бицикли.
(210) Ж- 2022-669

(220) 07.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Тенис клуб ЖАБАЦ , Марка Перичина
Камењара 15, 24000, Суботица, RS
(740) Дражен Рацић, адвокат, Ђуре Ђаковића 17,
24000, Суботица
(540)

(531) 03.11.12; 03.11.24; 05.03.13; 21.03.25; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, бела, зелена, жута
(511) 41 спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-672

(220) 12.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Иван Станковић, Страхињића Бана 002Б/3,
12000, Пожаревац, RS
(540)

(210) Ж- 2022-608

(220) 01.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Capriolo DOO, Едварда Кардеља б.б.,
24300, Бачка Топола, RS
(540)

(531) 26.04.06; 26.05.08; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591)
ХЕX
#1б93е8,
РГБ(27,147,232),
ЦМYК(88,37,0,9), ХЕX #5ацбфе, РГБ(90,203,254),
ЦМYК(65,20,0,0),
бела(ХЕX
#фефефе,
РГБ(254,254,254), ЦМYК(0,0,0,0), тамно плава -(ХЕX
047аб5, РГБ(4,122,181), ЦМYК(86,45,7,0)

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(511) 1 неодимијум.
9 магнети; украсни магнети; апарати за анализирање
хране; апарати за демагнетизацију магнетних трака;
апарати за мерење; апарати и инструменти за
физику; детектори; зујалице; магнетне траке; метал
детектори за индустријску или војну примену;
електромагнетни
калемови;
магнетне
идентификационе картице.
42 графички дизајн; графички дизајн промотивног
материјала; истраживање и развој нових производа
за друге; услуге индустријског дизајна; калибрација
[мерење]; истраживања из области физике;
инжењерске услуге.
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(210) Ж- 2022-686

(220) 13.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Ива Пјеротић, Вишњичка 30, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Немања Живановић, Паунова 79,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-685

(220) 12.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Ива Пјеротић, Вишњичка 30, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Немања Живановић, Паунова 79,
11000, Београд
(540)

(531) 14.01.13; 25.01.25; 26.01.06; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.22
(511) 18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње; ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне
торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, коферчићи за козметику који се
продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице,
кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе
(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу,
спортске торбе.
20 намештај, огледала, оквири за слике; контејнери,
не од метала, за складиштење или транспорт;
необрађена или полу-обрађена кост, рог, китова кост
или седеф; шкољке; морска пена (сепиолит);
ћилибар.
25 одећа, обућа, покривала за главу.

16

(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела
(511) 18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и сунцобрани;
штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема;
огрлице, поводци и одећа за животиње; ручне торбе,
цегери, женске ташне, клач ташне, козметичке торбице
које се продају празне, врећице за куповину за
вишекратну употребу, новчаници, ранчеви, актовке,
актен ташне, путне торбе, сандуци, пртљаг,
вишенаменске торбе, кишобрани и сунцобрани, ђачке
торбе, школске торбе за књиге, коферчићи за козметику
који се продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице, кутије
за визит карте, кутије за списе у облику торбе (актовке),
торбе за теретану, торбе за плажу, спортске торбе.
20 намештај, огледала, оквири за слике; контејнери, не
од метала, за складиштење или транспорт; необрађена
или полу-обрађена кост, рог, китова кост или седеф;
шкољке;
морска
пена
(сепиолит);
ћилибар.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-687

(220) 12.10.2021.
(442) 15.06.2022.

(300) 1416326 12.10.2021. IB.
(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New
York, NY 10018, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

SUGAR RUSH
(511) 3 препарати за самопотамњивање; козметичке
торбе које садрже козметику; лак за нокте; препарати
за негу ноктију; шампони и балзами за косу;
препарати за обликовање косе; препарати за негу
косе; дезодоранс за тело; маске за тело у праху;
козметички јастучићи; крема за очи; маске за лице.
ЗИС / RS / IPO
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35
услуге онлајн малопродаје дијететских
производа, канцеларијског материјала и производа
од папира, кућних производа и пића; услуге
малопродаје које укључују дијететске производе,
канцеларијски материјал и производе од папира,
кућне производе и пића.
(210) Ж- 2022-699

(220) 14.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110, 24000,
Суботица, RS
(540)

Ж
35 оглашавање; рекламирање; услуге трговине на
велико и на мало у вези са винима.
(210) Ж- 2022-702

(220) 14.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

APEX
(511) 9 смартфони [паметни телефони]; мобилни
телефони.
(210) Ж- 2022-707

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Sinocare Inc., No. 265 Guyuan Road, Hi-tech
Zone, Changsha, Hunan Province 410205, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)
(531) 09.07.01; 09.07.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) 16 амбалажни материјал за вина направљен од
хартије и картона; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за вина.
33 вина.
35 оглашавање; рекламирање; трговина на велико и
на мало у вези са винима.
(210) Ж- 2022-700

(220) 14.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110, 24000,
Суботица, RS
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.07.01; 27.07.11
(511) 16 амбалажни материјал за вина направљен од
хартије и картона; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал; нарочито етикете и
налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; све наведено за вина.
33 вина.

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 5
имуноцитохемијски дијагностички
препарати за медицинску употребу; тест траке за
мерење нивоа глукозе у крви; реагенс папир за
медицинску
намену;
хлеб
за
дијабетичаре
прилагођен за медицинску употребу; препарати
против
дијабетеса;
ензимски
препарати
за
медицинску употребу; инсулин; дијететска храна
прилагођена за медицинске намене; дијагностички
препарати за медицинску употребу; додаци за
минералну храну.
10 парати за тестирање крви; пумпе за инсулин;
уређаји за узимање узорака крви; мерачи
засићености крви кисеоником у медицинске сврхе;
монитори телесне масноће; апарати за тестирање, за
медицинску употребу; медицински апарати и
инструменти; медицински уређаји за праћење
засићености крви кисеоником; апарати за мерење
шећера.
(210) Ж- 2022-709

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
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Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-713

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

DANQONA
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-714
(531) 25.05.25; 25.07.02; 25.07.20; 26.01.22; 26.02.01;
26.11.12; 29.01.15
(591) црвена, наранџаста, жута, плава, зелена,
индиго, љубичаста, златна
(511) 3 немедицинска паста за зубе; немедицинска
течност за испирање уста.
21 четкице за зубе; конац за зубе.
(210) Ж- 2022-710

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) СТЕКАМ ДОО, Булевар деспота Стефана 64
А, 11000, Београд, RS
(540)

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

FLENERAL
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-715

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

NARGAPO
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.23; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, лила, љубицаста, бордо, зута,
нарандзаста, сива, плава, зелена
(511) 37 изградња.
(210) Ж- 2022-712

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

DAFREDA
(511) 5
употребу.
18

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2022-716

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

MIRLEXO
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-717

(220) 15.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK

ЗИС / RS / IPO
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(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

LAGMADOR
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2022-730

(220) 19.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) "SAMASA" d.o.o. Bogatić, Народног фронта
86, 15350, Богатић, RS
(740) Адвокат Лука Обрадовић, Милоша Савчића
8/3, 11000, Београд
(540)

SAMASA
(511) 11 филтери за ваздух за индустријске потребе.
16
хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање.
(210) Ж- 2022-760

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Healthy Concept d.o.o. Beograd, Кнегиње Зорке
12, 11000, Београд-Врачар, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.08; 05.07.09; 19.07.01; 19.07.23;
25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, зелена, љубичаста, плава, тамно плава,
бела.
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
32
освежавајућа безалкохолна пића са укусом
шумског воћа; ароматизована вода са укусом
шумског воћа; ароматизована минерална вода са
укусом шумског воћа; безалкохолна пића са укусом
шумског воћа; газирана безалкохолна пића са укусом
шумског воћа; газирана вода са укусом шумског
воћа; газирана минерална вода са укусом шумског
воћа; енергетска пића са укусом шумског воћа.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-770

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-769

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.01.08; 19.07.01; 19.07.23; 25.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.14
(591) црна, бела, светло плава, тиркизна.
(511) 5 витамински препарати; пића као додаци
исхрани.
19

Ж
32 негазирана безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; безалкохолни напици обогаћени
витаминима; безалкохолна ароматизована пића;
безалкохолна пића са укусом воћа; ароматизована
вода; енергетска пића.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-771

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)
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(531) 05.03.15; 05.07.08; 19.07.01; 19.07.23; 25.01.06;
27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.14
(591) црвена, зелена, боја малине, бела.
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
32
освежавајућа безалкохолна пића са укусом
малине; ароматизована вода са укусом малине;
ароматизована минерална вода са укусом малине;
безалкохолна пића са укусом малине; газирана
безалкохолна пића са укусом малине; газирана вода
са укусом малине; газирана минерална вода са
укусом малине; енергетска пића са укусом малине.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-773

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 19.07.01; 19.07.23;
25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, црвена, наранџаста, окер, бела.
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
32
освежавајућа безалкохолна пића са укусом
наранџе; ароматизована вода са укусом наранџе;
ароматизована минерална вода са укусом наранџе;
безалкохолна пића са укусом наранџе; газирана
безалкохолна пића са укусом наранџе; газирана вода
са укусом наранџе; газирана минерална вода са
укусом наранџе; енергетска пића са укусом наранџе.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-772

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Крћевачки
пут 26, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.12; 05.07.22; 19.07.01; 19.07.23;
25.01.06; 27.01.12; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, зелена, жута, светло окер, бела.
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
32
освежавајућа безалкохолна пића са укусом
лимуна; ароматизована вода са укусом лимуна;
ароматизована минерална вода са укусом лимуна;
безалкохолна пића са укусом лимуна; газирана
безалкохолна пића са укусом лимуна; газирана вода
са укусом лимуна; газирана минерална вода са
укусом лимуна; енергетска пића са укусом лимуна.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-774

(220) 21.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Броћић Милош, Гуча (варошица),
32230, Гуча, RS
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(540)

(531) 22.01.06; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) црвена, жута, црна.
(511) 33 aлкохолна пића, изузев пива; алкохолна
пића која садрже воће; алкохолни екстракти; анисет
[ликер]; аперитиви; битери [горка алкохолна пића];
бренди; вино; виски; водка; воћни екстракти,
алкохолни; дестилована пића; дигестиви [ликери и
жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч,
вишњевача; коктели; крушковача; ликери; ликер од
пеперминта; медовина; напици на бази вина;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива.
35 aжурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
вођење пословних догађаја; дистрибуција рекламног
материјала; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
продајних штандова; изнајмљивање регистар каса;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [рау реr click оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; продукција програма телевизијске продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција производа преко инфлуенсера;
промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спортских догађаја; рекламирање на радију;

ЗИС / RS / IPO

Ж
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге малопродаје у вези са пекарским
производима; услуге малопродаје уметничких дела
од стране уметничких галерија; услуге обраде
података
[канцеларијски
послови];
услуге
оглашавања за стварање идентитета бренда за друге;
услуге односа са јавношћу; услуге односа са
медијима; услуге онлајн поручивања хране за понети
и доставе из ресторана; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге рекламних
агенција; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг.
43 декорисање хране; изнајмљивање аутомата за воду за
пиће; изнајмљивање покретних грађевинских објеката;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
смештаја за одмор; изнајмљивање столова, столица,
столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање шатора;
информације и савети у вези са припремањем оброка;
кетеринг хране и пића; обезбеђење услова за камповање;
пансион за животиње; пансионске услуге; резервисање
пансиона; резервисање rривременог смештаја; услуге
агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге мотела;
услуге пријема за привремени смештај [организовање
долазака и одлазака]; услуге резервисања хотела; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање; услуге
ресторана који нуде храну за понети; услуге рецепције за
привремени смештај [предаја кључева]; услуге снекбарова; услуге удон и соба ресторана.
(210) Ж- 2022-776

(220) 27.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield,
WI 53045, US
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

FISERV
(511) 36 услуге обраде плаћања; услуге контроле
картица; услуге мобилног банкарства; услуге
позајмица; трговачке услуге, нарочите услуге
прибављања картица, трговачко банкарске услуге и
услуге продајних места; услуге издавања картица;
услуге готовинских позајмица; услуге верификације,
ауторизације и прихватања чекова;
услуге
електронског уновчавања чекова; услуге банкомата;
услуге управљања финансијама, нарочито услуге
управљања рачунима и услуге наплате потраживања;
услуге
финансијских
истраживања;
услуге
конверзије валута; основне услуге вођења рачуна;
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Ж
услуге управљања финансијским ризиком; услуге
финансијског управљања учинком предузећа и
пословним садржајем; презентација електронских
извештаја; услуге управљања готовином; услуге
управљања учинком предузећа; услуге управљања
пословним садржајем; услуге обраде финансијских
података; услуге онлајн банкарства, нарочито,
пружање информација о банци, депозиту, кредиту,
стању
текућег
рачуна
путем
глобалне
комуникацијске мреже, услуге онлајн преноса
средстава, услуге онлајн плаћања рачуна, услуге
онлајн банке, депозита, кредита и отварања текућег
рачуна; банкарске услуге.

(731) DOBERGARD DRUŠTVO ZA FIZIČKOTEHNIČKO OBEZBEDJENJE, PRUŽANJE
USLUGA I INŽINJERING DOO BEOGRAD,
Школски трг 5, 11000, Београд, RS
(740) Јелена Максимовић, адвокат, Милоја Закића 36,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-777

(220) 27.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Alekse Martić 3, 14210, UB, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.01.03; 03.01.08; 03.01.16; 24.01.05; 24.01.09;
27.01.12; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна и сива
(511) 39 безбедносни превоз.
45
услуге обезбеђења ради физичке заштите
материјалне имовине и лица.
(210) Ж- 2022-782

(220) 26.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
Београд, RS
(540)
(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.09.21; 08.03.01; 08.07.03;
08.07.05; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) тамно плава, бела, светло зелена, тамно зелена,
црвена, светло плава, окер.
(511) 16 хартија, картон; штампане ствари; пластични
материјал за паковање павлаке за кување; етикете и
налепнице за павлаку за кување; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за павлаку за кување.
29 павлака за кување.
35 услуге промета, трговине на велико и мало
павлаком за кување.
(210) Ж- 2022-778

(220) 27.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

IRBENIDA
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-779

22

(220) 27.04.2022.
(442) 15.06.2022.

(531) 01.15.09; 01.15.21; 02.09.01; 04.05.05; 08.01.14;
08.01.22; 21.03.01; 24.17.12; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, браон, црна, бела, жута, наранџаста,
плава, зелена, бордо, ружичаста.
(511) 30 медењаци.
(210) Ж- 2022-785

(220) 28.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET
I PRUŽANJE USLUGA UNIVERS-CO DOO
BEOGRAD – ZEMUN, Милана Решетара 9,
11000, Београд - Земун, RS

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/6a
Intellectual Property Gazette 2022/6a
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

Ж
(210) Ж- 2022-795

(220) 29.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

VOKALUKS
(531) 03.06.03; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) 18 пртљажне и торбе за ношење, нарочито
ранчеви, школски ранчеви, ранчеви за планинарење,
ранчеви за камповање, џепни новчаници.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли.
(210) Ж- 2022-792

(220) 29.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а, 11000,
Београд, RS
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.12; 26.01.22; 26.04.10; 26.11.12;
27.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела на плавој (hex: #3а5dab) подлози
(511) 44 медицинске услуге; медицинска помоћ;
услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка
породицама са трудницама, новорођеним бебама и
малом децом; превентивно саветовање у циљу
унапређења и очувања здравља деце.
(210) Ж- 2022-794

(220) 29.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

NEMIR
(511) 5
препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.

ЗИС / RS / IPO

(511) 5 препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(210) Ж- 2022-797

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Јована Алексијевић, Кнеза Данила бр.27,
34000, Крагујевац, RS
(740) Јована Пантелић, адвокат, Булевар Краља
Петра I 53/11, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 03.07.05; 03.07.16; 03.07.24; 16.03.13;
20.07.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.05
(591) розе, љубичаста, жута, црна, бела.
(511) 16 књиге; књиге активности; књиге активности
са налепницама; књиге за бојење; књиге за
децу;дечије радне свеске; дечије сликовнице; дечији
комплет папира за ликовно; дидактичке картице
[наставни материјали]; дијаграми; заштитне корице
за књиге; изложбене кутије од папира; изложбене
кутије од папира или картона; илустрације;
илустроване зидне мапе за образовне потребе;
илустровани
нотеси;
карте;
књиге;
књиге
активности; књиге активности са налепницама;
књиге за бојење; књиге за децу; књиге за купање;
књиге за поклон; књиге на преклоп са
тродимензионалним сликама; књиге са аутограмима;
књиге са песмама или нотама; књиге са подацима;
књиге са причама; књижице; коверте; папир за
оригими; папир за паковање; албуми; албуми за
аутограме; албуми за бебе; албуми за посебне
прилике; албуми за самолепљиве сличице;
бележнице; бележнице за диктирање; бележнице за
писање; бележнице за скицирање; бележнице,
нотеси; белетристичке књиге; беле школске табле;
бели картон; беџеви од папира; беџеви са именом
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[канцеларијски прибор]; беџеви с именом од папира;
билтени; билтени са вестима [штампани материјал];
билтени [штампани материјал]; блокови за белешке;
блокови за записивање; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; блокови са неувезаним
листовима папира; блокови са папиром за писање;
божићне честитке; бојице; бристол папир; бројеви
[штампарски]; визит карте; визит картице; винилне
књиге за купање; вискозни папир за умотавање,
украсни папир; вишенаменске пластичне кесе;
влакнасти папир; водене боје [сликарске]; водене
боје, сликарске; водичи за телевизијске програме;
водоотпорни папир; врећице [коверте, кесице] од
папира за паковање; врећице [коверте, кесице] од
пластике за паковање; врећице од папира за
паковање; глобуси; гравуре; дебели папир за цртање;
декоративне књиге за клуб-столове; папир за писање;
папир за увијање; папир за умотавање и паковање;
папир за умотавање поклона; папирне етикете за
поклоне; папирне копче; папирне крпе за прање;
папирне кутије за паковање; папирне кутије за
чување честитки; периодичне публикације; плакати
од папира.
35 дељење рекламног и промотивног материјала;
дељење рекламног, маркетиншког и материјала за
оглашавање; дистрибуција проспеката директно или
путем поште; дистрибуција проспеката и узорака;
маркетинг; обрада електронских поруџбина; обрада
текста; оглашавање на отвореном; оглашавање путем
банера; онлајн расподела маркетиншког материјала;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
организовање и вођење пословних изложби и
сајмова; организовање и вођење презентације
производа; организовање и вођење промотивних и
маркетиншких догађаја; организовање претплате на
књиге за друге; приказивање производа јавности;
производња рекламног материјала; промовисање,
рекламирање и маркетинг интеренет страница;
промотивне и рекламне услуге; промотивно
рекламне услуге; услуге малопродаје које пружају
књижаре; услуге онлајн малопродаје играчака.
41 академије [образовне]; академско менторство
деце школског узраста; анализирање резултата
образовних тестова и података за друге;
библиотекарске услуге; вођење забавних активности;
вођење забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење забавних догађаја уживо; вођење
конференција; вођење културних активности; вођење
курсева учења на даљину; вођење образовних
догађаја; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних форума
уживо; вођење обука; вођење обуке у склопу кампа
за обуке; вођење радионица за обуку; вођење
радионица и семинара; вођење радионица и семинара
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за уметничко процењивање; вођење семинара;
електронске публикације са информацијама о
широком распону тема на мрежи; електронске
публикације текстова и штампаног материјала, осим
рекламних текстова, на интернету; електронско
издаваштво; забава у виду редовних телевизијских
програма у области забаве за децу; издавање аудио
књига; издавање билтена; издавање брошура;
издавање докумената у области образовања, науке,
јавног права и друштвених питања; издавање
електронских књига и он-лајн периодичних
часописа; издавање електронских књига и он-лајн
часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање журнала;
издавање
интернет
часописа;
издавање
информативних листова; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање књига, новина и
периодичних часописа; издавање и уређивање књига,
новина и часописа; издавање и уређивање магазина;
издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање и уређивање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање календара; издавање каталога; издавање
књига; издавање књига и магазина; издавање књига и
часописа; издавање књига, магазина, годишњака и
журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига,
часописа и других текстова, осим рекламних
текстова; издавање књига, часописа и новина на
интернету; издавање мултимедијалног материјала
он-лајн; издавање научно-информативних часописа;
издавање новина; издавање образовних материјала;
издавање опреме за стадионе; издавање периодичних
часописа и књига у електронском формату; издавање
периодичних часописа, каталога и проспеката;
издавање приручника; издавање приручника за
образовање и оспособљавање; издавање приручника
за обуку; издавање проспеката; издавање рекламног
материјала за потребе забаве и подучавања; издавање
спортске опреме, осим возила; издавање текста
песама у облику књиге; издавање текста песама у
форми партитуре; издавање текстова и слика, и у
електронском формату, осим за рекламне потребе;
издавање уџбеника; издавање часописа; издавање
часописа за потрошаче; издавање часописа и књига у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату на интернету; издавање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, и у
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електронском формату, осим у рекламне сврхе;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, осим
рекламних текстова, у електронском формату;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; издавање штампаног материјала у
електронском формату на интернету; издавачке
услуге; изнајмљивање књига; мултимедијално
издавање књига; мултимедијално издавање књига,
магазина, дневника и електронских издања;
омогућавање приступа онлајн издањима у облику
новинских чланова за децу, која се не могу преузети;
онлајн електронско издавање књига и периодичне
штампе; онлајн издавање електронских књига и
часописа; он-лајн публикације електронских књига;
пружање услуга едукативне забаве за децу у
центрима за ваншколске активности; уређивање
електронских књига; уређивање књига; услуге
измајмљивања књига; услуге позајмљивања књига у
библиотекама.

Ж
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.
(210) Ж- 2022-801

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
(540)

(210) Ж- 2022-798

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.
(210) Ж- 2022-802

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.
(210) Ж- 2022-799

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.
(210) Ж- 2022-803

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.
(210) Ж- 2022-800

(220) 04.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA MLADOST DOO LESKOVAC,
Пушкинова бб, 16000, Лесковац, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) 19 цреп.

25

Гласник интелектуалне својине 2022/6a
Intellectual Property Gazette 2022/6a

Ж
(210) Ж- 2022-809

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road
West, Wayzata, MN 55391, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(731) Богдан Стевановић and Тамара Кларић,
Слободана Пенезића Крцуна 1, 11460 , Београд, RS i
Страшка Пинџура 9В, 11030 , Београд, RS
(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша
8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2,
11000, Београд
(540)

Veliche
(511) 30 чоколада, какао.
(210) Ж- 2022-810

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road
West, Wayzata, MN 55391, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Smet
(511) 30 чоколада; какао.
(210) Ж- 2022-813

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Imperator d.o.o., Румски друм 53а, 22000,
Сремска Митровица, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена
(511) 33 алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2022-814

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Imperator d.o.o., Румски друм 53а,
22000, Сремска Митровица, RS
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена
(511) 33 алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2022-815
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(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.

(531) 02.09.01; 02.09.19; 04.05.05; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) тиркизна, тамносива.
(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; рачунарски програми, који се могу
преузимати; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; рачунарски софтвер, снимљени;
рачунарски програми, снимљени; бројачи корака.
25 готова, конфекцијска одећа; спортске мајице,
дресови; спортске ципеле.
35 пословно управљање за спортисте; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја.
41 физичко васпитање; издавање спортске опреме,
осим
возила;
услуге
спортских
кампова;
организовање спортских такмичења.
(210) Ж- 2022-816

(220) 21.04.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) NINAMEDIA KLIPING DOO NOVI SAD,
Футошка бр. 71, 21000 Нови Сад, RS
(740) Ненад Зечевић, адвокат, Петра Драпшина 10,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 20.05.07; 26.04.02; 26.04.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, зелена, црвена и сива.
(511) 35 економске прогнозе; анализе трошкова и
цене коштања; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; испитивање
јавног мњења; истраживање тржишта; консултације
о стратегији комуникације у односима са јавношћу;
ЗИС / RS / IPO
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компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; консултације у
вези са пословним организовањем; консултације у
пословном управљању; маркетинг; обавештења о
пословима; маркетиншка истраживања; пословна
истраживања; помоћ у пословном управљању; помоћ у
пословном или индустријском управљању; пословне
процене; пословно управљање за независне пружаоце
услуга; пословно управљање и организационо
саветовање; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; прикупљање информација у
компјутерске базе података; прикупљање статистичких
података; професионалне пословне консултације;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација; пружање пословних информација;
ревизија пословања; саветодавне услуге у пословном
управљању; системација информација у компјутерским
базама података; стручне услуге о пословној
ефикасности; услуге обраде података [канцеларијски
послови]; услуге оглашавања за стварање идентитета
бренда за друге; услуге односа са јавношћу; услуге
односа са медијима; услуге поређења цена; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге рекламних агенција.
36 услуге финансирања; финансијска истраживања;
финансијска процена интелектуалне својине; финансијске
анализе; финансијске консултације; финансијске процене
одговора на позиве за подношење понуда; финансијске
процене
[осигурање,
банкарство,
некретнине];
финансијско управљање.
42 електронско похрањивање података; изнајмљивање
објеката за дата центре [центре података]; научна
истраживања; саветовање у вези информационих
технологија.
(210) Ж- 2022-817

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Тамара Кларић and Богдан Стевановић,
Страшка Пинџура 9В, 11030, Београд, RS i
Слободана Пенезића Крцуна 1, 11460, Београд, RS
(740) Даница Мисојчић, адвокат, Никодима Милаша
8, са адресом за пријем поште: Николе Спасића 2,
11000, Београд
(540)

Ж
(591) тиркизна, тамносива.
(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; рачунарски програми, који се могу
преузимати; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; рачунарски софтвер, снимљени;
рачунарски програми, снимљени; бројачи корака.
25 готова, конфекцијска одећа; спортске мајице,
дресови; спортске ципеле.
35 пословно управљање за спортисте; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја.
41 физичко васпитање; издавање спортске опреме,
осим
возила;
услуге
спортских
кампова;
организовање спортских такмичења.
(210) Ж- 2022-819

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
AKSA DOO BEOGRAD, 28. јуна 3, 11000, Београд, RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 02.09.01; 26.04.18; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04
(591) PANTONE 312 C, PANTONE 1915C
(511) 3 козметика за децу.
5 храна за бебе; пелене.
10 цуцле; флашице за бебе; флашице за храњење.
12 дечја колица; колица за бебе; навлаке за дечија
колица; кровови за дечија колица.
20 оградице за бебе; колевке; кревеци.
25 опрема за бебе (одећа); обућа; портикле које нису
од папира.
28 играчке.
(210) Ж- 2022-820

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Monster Energy Company a Delaware
corporation,, 1 Monster Way, Corona, California
92879, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

KHAOTIC
(531) 02.09.01; 02.09.19; 04.05.05; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(210) Ж- 2022-821

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) PIP Food Group doo Novi Sad, Салаш 280,
21233, Ченеј, Нови Сад, RS
(540)

(531) 01.15.07; 01.15.11; 01.15.23; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, жута, црна, бела
(511) 16 манга стрипови; књиге.
41 издавање књига.
(210) Ж- 2022-829

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Ненад Ивановић, Булевар Јаше Томића 29,
21000, Нови Сад, RS
(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48,
21000, Нови Сад
(540)

HAOS ANIMATORI
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) пантоне 7741 Ц, бела боја
(511) 29
бобичасто воће, конзервирано; воће,
конзервисано; воће, прерађено; воће, кувано;
залеђено воће; маргарин; мермелада; џемови.
30 брашно од хељде; брашно; воћни преливи
[сосoви]; кукурузно брашно, крупно; овсено брашно;
пшенично брашно; смесе за тесто; ферменти за
тесто; јечмено брашно.
32
безалкохолна пића; безалкохолни воћни
екстракти; безалкохолни воћни напици; воћни нектар
[безалкохолни]; воћни сокови; екстракти хмеља за
производњу пива; квас; пиво; сок од јабуке,
безалкохолни.
(210) Ж- 2022-823

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Interqo Group DOO, Цара Душана 20, 16000,
Лесковац, RS
(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000, Београд
(540)

GRANDE ADRIATIC FOOD
(511) 30 сладоледи.
(210) Ж- 2022-825

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Čarobna knjiga DOO Beograd, Мике Аласа 36,
11000, Београд, RS
(740) Драган Петрић, адвокат , Радничка 19,
21000, Нови Сад
(540)
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(511) 41 образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-830

(220) 09.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Emanuel Pulis , 56 Ghajn, Zejtuna Santa Maria
Estate, Mellieha MLH 2704, MT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.04; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела
(511) 35 пословно умрежавање; дигитални маркетинг;
промотивне услуге које се односе на догађаје из области
електронских спортова; оглашавање.
38
стриминг [проток] електронских спортских
догађаја; стриминг [проток] аудио и видео
материјала на интернету.
41 информативне услуге из области коцкања; услуге
казина, игара и коцкања; вођење пословних
конференција; организовање конференција у вези с
образовањем; организовање конференција у вези с
прометом роба и услуга; организовање пословних
конференција; организовање конференција у вези с
трговином; организовање конференција у вези са
забавом; организовање конференција у вези с културним
активностима; организовање изложби у забавне сврхе;
одржавање изложби у забавне сврхе; организовање
конференција у образовне сврхе; организовање
конференција у рекреативне сврхе; услуге електронских
спортова; услуге забаве у вези са спортом; организовање
и спровођење електронских спортских такмичења;
забава у виду електронских спортских такмичења.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-831

(220) 09.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Linde GmbH, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14,
82049 Pullach, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) 1 гасови и хемикалије које се користе у
индустрији, трговини, науци и угоститељству; гасови,
такође у течном облику, нарочито запаљиви гас добијен
од испарљивих и запаљивих угљоводоника; гасови
високе чистоће и прецизне мешавине гасова; гасови у
чврстом стању, нарочито суви лед (чврсти угљендиоксид), у разним стањима, наиме у облику зрна,
блокова, дискова или пелета, за индустријску и научну
употребу или друге комерцијалне сврхе, нарочито за
употребу у комерцијалне сврхе из области забаве и
разоноде; расхладна средства за фрижидере; хемикалије,
нарочито течни растварачи и препарати за испирање
који се користе за пречишћавање гасова; адсорбенти,
зеолити, јонски измењивачи, молекуларна сита,
мембране за раздвајање; хемијски и биохемијски
катализатори.
4 гориви и запаљиви гасови, укључујући у течном или
раствореном облику, нарочито ацетилен, угљоводонични
гасови, мешавине пропана и бутана у течном облику,
течни нафтни гас (тнг), водоник; гасовита горива и
моторна горива, нарочито угљоводоници или водоник.
5 гасови и смеше гасова за медицинске и терапеутске
сврхе, гасовити лекови, анестетички гасови и гасови за
ублажавање болова за употребу код људи и животиња,
гасови и смеше гасова за лечење, за побољшање
менталног стања и за добробит; медицински аеросоли и
компоненте аеросола за људску употребу; средства за
дезинфекцију; препарати за уништавање штетних
организама, штеточина и инсеката, фунгициди,
хербициди, наиме гасовити медији или медији који се
користе са гасом за заштиту усева или ускладиштених
намирница.
(210) Ж- 2022-834

(220) 06.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) ЖЕЉКО САВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА
РАКИЈЕ ДЕСТИЛЕРИЈА САЛАШ НАШ
ХОРГОШ, Фодорова дуж 15, Кањижа, Хоргош, RS
(540)

Она наша са салаша
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2022-836

(220) 10.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) FUNDACJA ENERGYLIFE , Mikołaja
Kopernika 30/531, Warszawa, PL
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.23; 15.01.13; 26.04.18; 26.04.24;
27.03.12; 27.03.15; 27.05.24
(511) 3 козметички препарати за купање; сапун за
бријање; козметичке маске; лосиони за косу;
препарати за коврџање косе; козметички препарати
за трепавице; козметички сетови; козметика;
козметичке креме; препарати за уклањање шминке;
средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности];
масти за козметичку употребу; уља за козметичку
употребу; лосиони за козметичку употребу; млеко за
чишћење за тоалетну употребу; препарати за прање;
тоалетни производи [средства за личну хигијену];
шампони; препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу коже; помаде за козметичку
употребу; препарати за бријање; дезодорантни сапун;
козметички препарати; дезодоранси за људе или
животиње;
шампони
за
кућне
љубимце
[немедицински препарати за негу]; марамице
натопљене са козметичким лосионима; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; балзами, осим за медицинске
сврхе; шампони за суво прање; препарати за купање,
не за медицинске сврхе; балзами за косу; производи
за исправљање косе; марамице натопљене
препаратима за скидање шминке; препарати колагена
за козметичке сврхе; једнократне маске које се греју
паром, не за медицинске намене.
5 скроб за дијететске или фармацеутске потребе;
лосиони за фармацеутске намене; помаде за
медицинску употребу; серуми; дијететски напици
прилагођени за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
биљна влакна, дијететска; дијететски додаци за
животиње; беланчевине као дијететски додаци;
лецитин као дијететски додатак,; алгинати као
дијететски додаци; додаци исхрани; протеини као
додатак исхрани; протеински додаци исхрани за
животиње; додаци исхрани са козметичким дејством;
медицински шампони; медицинска средства за
хигијену; медицински лосиони за косу; медицински
шампони за суво прање; медицински шампони за

29

Гласник интелектуалне својине 2022/6a
Intellectual Property Gazette 2022/6a

Ж
кућне љубимце; гелови за масажу за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани; уље од
семена лана као додатак исхрани; пшеничне клице
као додатак исхрани; квасац као додатак исхрани;
матични млеч као додатак исхрани; прополис као
додатак исхрани; полен као додатак исхрани; ензими
као додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани;
казеин као додатак исхрани; акаи прах као додатак
исхрани; фластери са витаминским додацима.
(210) Ж- 2022-838

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HYPER X3
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; производи
од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за пушаче;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за
цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за
мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних
туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи)
за електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји
и њихови делови који служе за загревање дувана; замене
дувана које се удишу; цигарете које садрже замене
дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном;
бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана;
врећице никотина без дувана за оралну употребу (које
нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-839

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

NATURELLA TENDER
PROTECTION
(511) 5 женски хигијенски производи; гаћице за
менструацију; менструални улошћи; хигијенски
доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци;
тампони; хигијенски тампони; менструални веш за
једнократну употребу; пелене за инконтиненцију;
улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за
инконтиненцију.
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(210) Ж- 2022-842

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

BREAFCOMP
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-843

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

AIRGLIND
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-844

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

STYLE HACK
(511) 3
сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба;
препарати за чишћење, негу и улепшавање коже,
власишта и косе; препарати за обликовање фризуре;
препарати за нијансирање, бељење, фарбање и
бојење косе.
(210) Ж- 2022-846

(220) 12.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) GALAXY FOOD DOO BEOGRAD,
Македонска 5, 11000, Београд-Стари Град, RS
(740) Михајло Матковић, адвокат , Антифашистичке
борбе 21Д, 11070, Нови Београд
(540)

(531) 03.05.01; 03.05.20; 26.04.15; 27.05.09; 27.05.17;
28.03.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава, тамно плава

ЗИС / RS / IPO
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(511) 29 храна припремљена од меса; рибљих и
живинских производа; месни сендвичи; конзервирано и
кувано воће и поврће; јаја; сир; млеко; млечни
производи; закисељено поврће; дезерти.
42 услуге које се пружају у вези са ресторанима и
осталим установама или објектима који се баве
припремањем и издавањем хране и пића
припремљеним за потрошњу; припрема хране за
одношење; припрема инструкција и материјала за
обучавање за рад ресторана и угоститељства; услуге
намењене
опремању
и
раду
ресторана;
угоститељских установа и објеката.
43 обезбеђивање хране и пића у ресторанима; услуге
кафића, кафетерија и ресторана; услуге покретних
ресторана; услуге ресторана брзе хране; услуге ресторана
са кућном доставом; услуге хране и пића за понети.
(210) Ж- 2022-848

(220) 12.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) NAUČNA KUHINJICA DOO BEOGRAD,
Илије Гарашанина 7, Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

Ж
(731) Томаж Кавчић, Цанкарево набрежје,
1000, Љубљана, SI
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) 30 кафа; чај; замене за кафу; пиринач; тапиока;
брашно; мед; хлеб; чоколада; цикорија [замена за
кафу]; чоколадни мусеви; какао; какао напици са
млеком; пецива; сладолед; шербет [залеђени];
квасац; сенф; сосови за месо [умаци]; пића на бази
кафе; пића од кафе са млеком.
32 безалкохолни воћни напици; пиво; минерална
вода [пиће]; воћни сокови; безалкохолни приправци
за прављење напитака; безалкохолни концентрати за
прављење напитака; безалкохолни воћни екстракти;
напици од соје, осим замена за млеко; газирана вода.
33 алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев пива;
анисет [ликер]; воћни екстракти, алкохолни;
дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока
пића]; жестока пића; ликери; помешана алкохолна
пића, која нису на бази пива.
(210) Ж- 2022-852

(531) 01.13.10; 01.15.11; 01.15.21; 04.05.02; 19.11.04;
19.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) плава, жута, црвена, зелена, бела, црна
(511) 35 обрада текста; пословно управљање и
организационо саветовање; консултација у вези са
избором особља; рекламирање; пружање пословних
информација; маркетинг.
41 образовне услуге; услуге пружања обуке, настава;
издавање брошура, проспеката, публикација, књига;
професионално усмеравање (саветовање у вези са
образовањем или обуком); услуге образовања које
пружају школе; услуге које пружају вртићи; услуге
играоница за децу; услуге разоноде; организовање и
вођење радионица; услуге сертификације у
образовању наиме пружања обуке и испитивања
нивоа знања.
(210) Ж- 2022-850

ЗИС / RS / IPO

(220) 12.05.2022.
(442) 15.06.2022.

(220) 12.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.03
(591) зелена
(511) 5 женски хигијенски производи; гаћице за
менструацију; менструални улошћи; хигијенски
доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци;
тампони; хигијенски тампони; менструални веш за
једнократну употребу; пелене за инконтиненцију;
улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за
инконтиненцију.
31

Ж
(210) Ж- 2022-855

(220) 11.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas,
Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS
(540)
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(531) 04.05.21; 24.17.02; 24.17.07; 26.01.25; 27.03.01;
27.05.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена, сива
(511) 42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2022-861

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти.

(220) 13.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина
12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS
(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39,
11080, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-857

(220) 05.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Катарина Стојева, Виктора Новака 8/7,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 29.01.02;
29.01.03
(591) светло зелена, тамно зелена, жута
(511) 3 немедицинска козметика; креме, гелови.
5 фармацеутски, медицински препарати; креме,
гелови, масти.
(210) Ж- 2022-860

(220) 13.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина
12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS
(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39,
11080, Београд
(540)

(531) 04.05.21; 26.01.25; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена, сива
(511) 42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2022-862

(220) 13.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) HOLYCODE DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина
12 спрат 4, 11070, Нови Београд, RS
(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39,
11080, Београд
(540)

(531) 04.05.21; 24.17.02; 24.17.07; 26.01.25; 26.04.22;
27.03.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
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(591) бела, зелена, сива
(511) 42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2022-867
(220) 16.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.13
(511) 5 женски хигијенски производи; гаћице за
менструацију; менструални улошћи; хигијенски
доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци;
тампони; хигијенски тампони; менструални веш за
једнократну употребу; пелене за инконтиненцију;
улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за
инконтиненцију.
(210) Ж- 2022-868

(220) 16.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) 5 женски хигијенски производи; гаћице за
менструацију; менструални улошћи; хигијенски
доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци;
тампони; хигијенски тампони; менструални веш за
једнократну употребу; пелене за инконтиненцију;
улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за
инконтиненцију.
(210) Ж- 2022-869
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(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.13;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела и жута
(511) 5 женски хигијенски производи; гаћице за
менструацију; менструални улошћи; хигијенски
доњи веш, хигијенски улошци; санитарни улошци;
хигијенске гаћице; хигијенски дневни улошци;
тампони; хигијенски тампони; менструални веш за
једнократну употребу; пелене за инконтиненцију;
улошци за инконтиненцију, гаћице, апсорбентне, за
инконтиненцију.
(210) Ж- 2022-871

(220) 16.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) VAPY Ltd.,, 98 Bulgaria Blvd., Astra Business
Building, Sector "D", office 11,, 1680, Sofia , BG
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

VAPY
(511) 34
дуван и замена дувана; цигарете;
електронске цигарете; производи за употребу са
дуваном;
орални вапоризатори за
пушаче.
35 оглашавање; организација пословног управљања;
велепродајне услуге у вези са електронским
цигаретама; велепродајне услуге у вези са
цигаретама; велепродајне услуге у вези са
производима за употребу са дуваном; малопродајне
услуге у вези са електронским цигаретама;
малопродајне услуге у вези с цигаретама;
малопродајне услуге у вези са производима за
употребу са дуваном.
(210) Ж- 2022-880

(220) 17.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13,
11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд

(220) 16.05.2022.
(442) 15.06.2022.
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Ж
(540)

(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.17
(511) 16
хартија, картон;плакати, памфлети,
лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од
папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за
паковање;
штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије;
футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;
штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови
[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; бележнице, нотеси;
фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе;
новине;
периодичне
публикације;
свеске;
меморандуми;
коверте;
печати;
штампане
публикације; календари; етикете од папира или
картона;
налепнице;
папирни
и
картонски
материјали.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
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организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне пословне подршке.
38 пренос дигиталних датотека; пружање услуга
онлајн форума; пружање услуга онлајн форума;
комуникације мобилним телефонима; емитовање
кабловске телевизије; услуге телекомуникација;
услуге телеконференција и видеоконференција.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
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саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
изнајмљивање видео записа [траке, касете];
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање политичких митинга; услуге
политичког лобирања; делатност политичких
странака; делатност политичких организација;
политичко организовање; политичка делатност;
политичке странке; вођење политичких кампања;
вођење изборних кампања; ревизија правне
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
политички маркетинг; учешће на локалним,
републичким и градским изборима; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге мирног решавања
ЗИС / RS / IPO

Ж
спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге
медијације;
правна
истраживања;
услуге
безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења;
консултантске услуге у области безбедности; правне
услуге; спровођење политичких истраживања и
анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне
сврхе; услуге алтернативног решавања спорова;
арбитражне услуге; посредовање.
(210) Ж- 2022-881

(220) 17.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13,
11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

MORAMO ZAJEDNO
(511) 16
хартија, картон;плакати, памфлети,
лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од
папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за
паковање;
штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије;
футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;
штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови
[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; бележнице, нотеси;
фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе;
новине;
периодичне
публикације;
свеске;
меморандуми;
коверте;
печати;
штампане
публикације; календари; етикете од папира или
картона;
налепнице;
папирни
и
картонски
материјали.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
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Ж
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне
пословне
подршке.
38 пренос дигиталних датотека; пружање услуга
онлајн форума; пружање услуга онлајн форума;
комуникације мобилним телефонима; емитовање
кабловске телевизије; услуге телекомуникација;
услуге телеконференција и видеоконференција.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
36
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организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
изнајмљивање видео записа [траке, касете];
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање политичких митинга; услуге
политичког лобирања; делатност политичких
ЗИС / RS / IPO
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странака; делатност политичких организација;
политичко организовање; политичка делатност;
политичке странке; вођење политичких кампања;
вођење изборних кампања; ревизија правне
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
политички маркетинг; учешће на локалним,
републичким и градским изборима; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге мирног решавања
спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге
медијације;
правна
истраживања;
услуге
безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења;
консултантске услуге у области безбедности; правне
услуге; спровођење политичких истраживања и
анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне
сврхе; услуге алтернативног решавања спорова;
арбитражне услуге; посредовање.
(210) Ж- 2022-882

(220) 17.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13,
11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

MORAMO ZA BEOGRAD
(511) 16
хартија, картон;плакати, памфлети,
лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од
папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за
паковање;
штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије;
футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;
штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови
[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; бележнице, нотеси;
фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе;
новине;
периодичне
публикације;
свеске;
меморандуми;
коверте;
печати;
штампане
публикације; календари; етикете од папира или
картона;
налепнице;
папирни
и
картонски
материјали.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;

ЗИС / RS / IPO

Ж
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне пословне подршке.
38 пренос дигиталних датотека; пружање услуга
онлајн форума; пружање услуга онлајн форума;
комуникације мобилним телефонима; емитовање
кабловске телевизије; услуге телекомуникација;
услуге телеконференција и видеоконференција.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
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телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
изнајмљивање видео записа [траке, касете];
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
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продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање политичких митинга; услуге
политичког лобирања; делатност политичких
странака; делатност политичких организација;
политичко организовање; политичка делатност;
политичке странке; вођење политичких кампања;
вођење изборних кампања; ревизија правне
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
политички маркетинг; учешће на локалним,
републичким и градским изборима; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге мирног решавања
спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге
медијације;
правна
истраживања;
услуге
безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења;
консултантске услуге у области безбедности; правне
услуге; спровођење политичких истраживања и
анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне
сврхе; услуге алтернативног решавања спорова;
арбитражне услуге; посредовање.
(210) Ж- 2022-883

(220) 17.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13,
11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

MORAMO ZA SRBIJU
(511) 16
хартија, картон;плакати, памфлети,
лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од
папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за
паковање;
штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије;
футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;
штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови
[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; бележнице, нотеси;
фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе;
новине;
периодичне
публикације;
свеске;
меморандуми;
коверте;
печати;
штампане
публикације; календари; етикете од папира или
картона;
налепнице;
папирни
и
картонски
материјали.
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25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне пословне подршке.
38 пренос дигиталних датотека; пружање услуга
онлајн форума; пружање услуга онлајн форума;
комуникације мобилним телефонима; емитовање
кабловске телевизије; услуге телекомуникација;
услуге телеконференција и видеоконференција.
ЗИС / RS / IPO

Ж
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
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Ж
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
изнајмљивање видео записа [траке, касете];
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање политичких митинга; услуге
политичког лобирања; делатност политичких
странака; делатност политичких организација;
политичко организовање; политичка делатност;
политичке странке; вођење политичких кампања;
вођење изборних кампања; ревизија правне
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
политички маркетинг; учешће на локалним,
републичким и градским изборима; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге мирног решавања
спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге
медијације;
правна
истраживања;
услуге
безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења;
консултантске услуге у области безбедности; правне
услуге; спровођење политичких истраживања и
анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне
сврхе; услуге алтернативног решавања спорова;
арбитражне услуге; посредовање.
(210) Ж- 2022-884

(220) 17.05.2022.
(442) 15.06.2022.
(731) Удружење Не давимо Београд, Доситејева 13,
11000, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

MORAMO
(511) 16
хартија, картон;плакати, памфлети,
лифлети, визит карте, проспекти , каталози; кесе од
папира; брошуре; леци; папирна амбалажа за
паковање;
штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ;пластичне кесе; пластичне кутије;
футроле, фолије, омоти , пластична амбалажа;
штампарска слова; клишеи; штамбиљи; жигови

40

[печати]; печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; бележнице, нотеси;
фасцикле за списе; новине; фасцикле за списе;
новине;
периодичне
публикације;
свеске;
меморандуми;
коверте;
печати;
штампане
публикације; календари; етикете од папира или
картона;
налепнице;
папирни
и
картонски
материјали.
25 одећа, обућа, покривала за главу; мајице; качкети.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално лобирање; телевизијско оглашавање;
смс и ммс оглашавање; дигитални маркетинг;
дистрибуција
рекламних,
маркетиншких
и
промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламног материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управљање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
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управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерцијалне пословне подршке.
38 пренос дигиталних датотека; пружање услуга
онлајн форума; пружање услуга онлајн форума;
комуникације мобилним телефонима; емитовање
кабловске телевизије; услуге телекомуникација;
услуге телеконференција и видеоконференција.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, припрема и вођење
спортских
догађаја,
производња
подкаста,
организовање и вођење радионица [обука],
организовање изложби за културне или образовне
потребе, организовање и вођење конгреса,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конференција за штампу, учешће на
конференцијама за штампу, продукција радио и
телевизијских
програма,
консултантске
и
информативне услуге за припрему, извођење и
организацију радионица (обука); организовање и
вођење радионица; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, вођењем и
организацијом конгреса; организирање и извођење
семинара; саветодавне и информативне услуге у вези
с припремом, вођењем и организацијом симпозијума;
организовање и вођење симпозијума; онлајн
публикације; организација изложби у културне или
образовне сврхе; организација балова; издавање
књига; огледне лекције у практичним вежбама;
образовање и обука; издавачке услуге; креирање
документарних извештаја; организација такмичења
[образовање и забава]; пружање компјутерских игара
на мрежи; обука и даље усавршавање и образовно
саветовање; образовање, обука; креирање титлова;
компоновање музике; израда фото извештаја; столно
издаваштво
[креирање
публикација
помоћу
рачунара]; услуге забаве; радио забава; саветодавне и
информативне услуге у вези с припремом, вођењем и
организацијом концерата; образовање и настава;
забава; писање текстова (осим рекламних) за
емитирање путем телетекста; услуге електронске
публикације; пружање онлајн прегледа књига;
електронско објављивање текстова; образовање,
обука, забава и спортске активности; аудио и видео
продукција и фотографија; издавање периодичних и
непериодичних публикација, осим рекламних
текстова;
телевизијска
забава;
организовање
обилазака са водичем; анализа резултата образовних
тестова и података за друге; електронско
објављивање текстова и штампаних материјала (осим
рекламних текстова) на интернету; продукција радио
и телевизијских програма; учење на даљину;
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пружање електронских публикација на мрежи;
објављивање текстова, осим рекламних текстова;
позоришне
представе;
позајмљивање
књига
[позајмљивање
библиотека];
музејске
услуге
[представе, изложбе]; вођење курсева обуке;
саветодавне и информативне услуге у вези с
договарањем,
вођењем
и
организацијом
конференција; организација спортских такмичења;
дизајн
изгледа,
осим
у рекламне
сврхе;
фотографисање; организација и приређивање
концерата;, осим продукције рекламних филмова;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; писање текстова; електронско објављивање
онлине књига и часописа; продукција аудио и видео
записа; вођење догађаја уживо; објављивање онлајн
публикација; информације о забавним догађајима;
изнајмљивање видео записа [траке, касете];
припрема превода; консултантске и информативне
услуге у вези са припремом, извођењем и
организацијом колоквијума; дописни курсеви;
образовање на академијама; видео снимање; филмска
продукција
у
студијима;
школске
услуге
[образовање]; организација забавних емисија;
телевизијска и радио забава; филмска продукција;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети на мрежи; продукција емисија; писање и
објављивање текстова (осим рекламних текстова).
45
организовање политичких митинга; услуге
политичког лобирања; делатност политичких
странака; делатност политичких организација;
политичко организовање; политичка делатност;
политичке странке; вођење политичких кампања;
вођење изборних кампања; ревизија правне
усклађености; ревизија регулаторне усклађености;
политички маркетинг; учешће на локалним,
републичким и градским изборима; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге мирног решавања
спорова; услуге арбитража; посредовања; услуге
медијације;
правна
истраживања;
услуге
безбедности; спасавања; обезбеђења и спровођења;
консултантске услуге у области безбедности; правне
услуге; спровођење политичких истраживања и
анализа; услуге лобирања осим у комерцијалне
сврхе; услуге алтернативног решавања спорова;
арбитражне услуге; посредовање.
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