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

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

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

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

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

Date of making information available to the public
regarding the examined application

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака

(526)

Disclaimer

Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији

(531)

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

Изглед знака

(540)

Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције

(551)

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

Тродимензионални знак

(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

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
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-1121

(220) 23.06.2021.
(442) 15.08.2022.
(731) Војан Радуловић, Јурија Гагарина034а,
Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, 11 октобар 135,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, тамно плава, светло плава.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; уља и масти за исхрану, производи на
бази кромпира, чипс, слани микс на бази кромпира,
переце, рибице.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; слане переце, рибице, слани биксвити,
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
пенасти чоколадни десерт; напици и препарати на
бази какаоа и какаоа; чоколада, чоколадне бананице,
наполитанке, чоколадни производи, чоколадна паста,
намаз од чоколаде, припреме и напици на бази
чоколаде;
посластице,
шећерне
посластице,
слаткиши; пралине, посластице на бази шећера,
какао; шећер; припреме житарица; колачи; пециво;
чоколада; слаткиши; бисквити у кратким колачима;
кексићи; вафле, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода), производи на бази житарица,
кукуруза, кукурузног брашна, кромпировог брашна и
пиринчаног брашна, пуњене грисине, переце,
рибице.

(740) Адвокат Александар Илић, 11 октобар 135,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, розе, тамно розе, светло розе.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; уља и масти за исхрану.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; пенасти чоколадни десерт; напици и
препарати на бази какаоа и какаоа; чоколада,
чоколадне бананице , наполитанке, чоколадни
производи, чоколадна паста, намаз од чоколаде,
припреме и напици на бази чоколаде; посластице,
шећерне посластице, слаткиши; пралине, посластице
на бази шећера, какао; шећер; припреме житарица;
колачи; пециво; чоколада; слаткиши; бисквити у
кратким колачима; кексићи; вафле, мед, меласа;
квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
(210) Ж- 2021-1300

(220) 23.07.2021.
(442) 15.08.2022.
(731) Springwell д.о.о. Ниш, Радоја Дакића 15,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Војводе
Мишића 75 локал 2, 18000, Ниш
(540)

(210) Ж- 2021-1122

(220) 23.06.2021.
(442) 15.08.2022.
(731) Војан Радуловић, Јурија Гагарина034а,
Београд, RS
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(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(511) 3 средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама;
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.
35 великопродаја и малопродаја средства за бељење
и друге супстанце за употребу у перионицама; као и
фармацеутских, медицинских и ветеринарских
препарата; санитарних препарати за употребу у
медицини; дијететске хране и супстанци 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- 2022-145

(220) 01.02.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

WRANGLER DURATRAC
(511) 12 гуме.
(210) Ж- 2022-155

(220) 02.02.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) POBEDA PLUS, Рузмарина 30, 18103, Ниш, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 05.07.02; 24.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17
(591) бела, црна, сива.
(511) 30 брашно.
(210) Ж- 2022-224

(220) 09.02.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ADEGRON
(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, све наведено без дела
протеина који регулише брзину разградње протеина.
(210) Ж- 2022-482

(220) 16.03.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Ape Foundation, Whitehall Chambers, 2nd Floor
Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box
31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, KY
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

APECOIN
(511) 9
рачунарски хардвер; паметни сатови;
паметни накит; оптичарски производи; наочаре за
сунце; наочаре за виртуелну стварност; слушалице
које се носе на глави; сетови слушалица који се носе
на глави; сетови слушалица који се носе на глави за
видео игрице; рачунарски периферни уређаји за
видео игрице; футроле за рачунаре, паметне
телефоне, слушалице које се носе на глави, сетове
слушалица који се носе на глави и уређаје за видео
игрице; знакови са диодама које емитују светлост
(лед);
неонски
знакови;
ланац
блокова;
криптовалута; хардверски новчаник за криптовалуте;
мултимедијалне датотеке незаменљивих токена
(нфт); музичке датотеке незаменљивих токена (нфт);
сликовне датотеке незаменљивих токена (нфт); видео
датотеке незаменљивих токена (нфт); текстуалне
датотеке незаменљивих токена (нфт); аудио датотеке
незаменљивих токена (нфт); сликовне, музичке,
аудио, видео и мултимедијалне датотеке које су
потврђене помоћу незаменљивих токена (нфтс);
електронске публикације које се могу преузети са
интернета; дигиталне слике, аудио, видео и
7

Ж
мултимедијалне датотеке; рачунарска графика;
софтвер; софтвер за ланац блокова; софтвер за
дистрибуиране књиге; софтвер за криптографију;
софтвер за коришћење са криптовалутама; софтвер
за коришћење са дигиталном валутом; софтвер за
коришћење са виртуелном валутом; софтвер за
ковање, креирање и издавање дигиталних средстава,
дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских предмета, крипто-колекционарских
предмета, криптовалута, дигиталних валута и
виртуелних валута; софтвер за преглед и
обезбеђивање приступа
дигиталној
имовини,
дигиталним токенима, крипто-жетонима, помоћним
токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним колекционарским предметима, криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама;
софтвер за дистрибуцију, трговину, складиштење,
слање, пријем, прихватање и пренос дигиталних
средстава, дигиталних токена, крипто-жетона,
услужних токена, незаменљивих токена (нфт),
дигиталних колекционарских предмета, криптоколекционарских
предмета,
криптовалута,
дигиталних валута и виртуелне валуте; софтвер за
децентрализоване финансије; софтвер за креирање и
извршавање паметних уговора; софтвер за развој
децентрализованих апликација; софтвер за снимање,
управљање, праћење и пренос власничких интереса у
децентрализованим аутономним организацијама;
софтвер за управљање и владање децентрализованим
аутономним организацијама; софтвер за учешће и
гласање
у
децентрализованим
аутономним
организацијама;
софтвер
за
извршење
и
евидентирање финансијских трансакција; софтвер
дистрибуиране књиге за употребу у процесуирању
финансијских трансакција; софтвер за електронски
трансфер средстава; софтвер за коришћење као
новчаник за криптовалуте; софтвер за коришћење
као електронски новчаник; софтвер за креирање и
управљање електронским новчаницима; софтвер за
плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције;
софтвер за управљање и валидацију трансакција које
укључују дигитална средства, дигиталне токене,
крипто-жетоне, помоћне токене, незаменљиве токене
(нфт), дигиталне колекционарске предмете, криптоколекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне
валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду
електронских плаћања; софтвер за игрице; софтвер
виртуелну
реалност;
софтвер
за
креирање
незаменљивих токена (нфтс); софтвер за управљање
и верификацију трансакција на ланцу блокова;
софтвер за развој игрица; алати за развој софтвера за
игрице; софтвер ланца блокова за игрице; софтвер за
рударење
криптовалута;
софтвер
за
узгој
криптовалута;
софтвер
за
организовање
и
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спровођење аукција; софтвер за гласање; софтвер за
друштвено умрежавање; алати за развој софтвера;
софтвер за креирање, управљање и интеракцију са
онлајн заједницом; софтвер за креирање, управљање
и приступ групама унутар виртуелних заједница;
софтвер за дељење датотека; комуникацијски
софтвер; софтвер за слање и пријем електронских
порука, графика, слика, аудио и аудио визуелних
садржаја путем интернета и комуникационих мрежа;
софтвер за креирање, уређивање, отпремање на
интернет, преузимање са интернета, приступање,
прегледање, објављивање, приказивање, означавање,
вођење
блогова,
стримовање,
повезивање,
записивање,
указивање
на
расположење,
коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и
размену или пружање електронских медија или
информације путем рачунарских и комуникационих
мрежа на други начин; софтвер за обраду слика,
графике, звука, видеа и текста; софтвер за
прикупљање, управљање, уређивање, организовање,
модификовање, пренос, размену и складиштење
података и информација; софтвер за пренос, размену,
пријем, преузимање, приказивање, интеракцију и
пренос садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела,
аудиовизуелних дела, књижевних дела, података,
датотека, докумената и електронских дела; софтвер
за електронску трговину; софтвер за електронску
трговину који омогућава корисницима да обављају
електронске пословне трансакције преко глобалног
рачунара, интернета и комуникационих мрежа;
софтвер за обраду електронских трансакција;
софтвер за организовање, претрагу и управљање
догађајима; софтвер за креирање налога и одржавање
и управљање информацијама о финансијским
трансакцијама на дистрибуираним књигама и п2п
мрежама за плаћање; софтвер за коришћење у
финансијском трговању; софтвер за коришћење у
финансијској размени; софтвер за обезбеђивање
аутентификације страна у финансијској трансакцији;
софтвер за вођење књига финансијских трансакција;
софтвер за управљање криптографском безбедношћу
електронских преноса преко рачунарских мрежа;
софтвер за шифровање и омогућавање безбедног
преноса дигиталних информација преко интернета;
софтвер за конверзију валута.
14 накит; бижутерија; сатови; привесци за кључеве;
прстенови за кључеве.
16 штампане публикације; књиге; картице за игру;
часописи; слике; постери; канцеларијски материјал;
колекционарске сличице, за размену.
18 торбе; ранчеви; пртљаг; новчаници.
24 ћебад; прекривачи за кревете.
25 одећа; капе; покривала за главу; јакне; дресови;
панталоне; кошуље; мајице; џемпери; дуксерице;
ципеле; мараме; патике; чарапе.
27 ћилими; теписи; простирке.
ЗИС / RS / IPO
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28 игре, играчке и предмети за игру; фигурице за
игру; плишане играчке; акционе фигурице за играње;
лопте; кошаркашке лопте; карте за играње; сличице
за размену (карте за игре); ручне конзоле за играње
електронских, рачунарских, интерактивних и видео
игара; уређаји за игре; мобилни уређаји за игре;
машине за игре за забаву; конзоле за игру;
контролери игара за рачунарске и видео игрице;
џојстици за рачунарске игрице; џојстици за видео
игрице; мишеви прилагођени за играње игрица на
рачунару; тастатуре прилагођене за играње игрица на
рачунару; скејтбордови; даске за скејтборд.
32 пиво; енергетска пића; безалкохолни напици;
безалкохолна пића.
33 алкохолна пића; вино; жестока пића; жестоки
напици; ликери; коктели.
35 малопродајне услуге које се односе на сву робу
пријављену у класама 9,14,16,18,24,25,27,28,32 и 33;
услуге
оглашавања;
маркетиншке
услуге;
истраживање тржишта; услуге промоције; услуге
пословног саветовања; олакшавање размене и
продаје производа и услуга путем рачунарских и
комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн
могућности за повезивање купаца са продавцима;
обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање онлајн
тржишта за дигиталну имовину, дигиталне токене,
крипто-жетоне, услужне токене, незаменљиве токене
(нфт), дигиталне колекционарске предмете, криптоколекционарских предмете, криптовалуте, дигиталне
валуте и виртуелне валуте; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце дигиталне робе са
аутентификованим незаменљивим токенима (нфт);
пружање онлајн тржишта за изнајмљивање,
позајмљивање и трговину дигиталном имовином,
дигиталним токенима, крипто-жетонима, услужним
токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним колекционарским предметима, криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама;
обезбеђивање виртуелног тржишта за дигиталну
имовину, дигиталне токене, крипто-жетоне, помоћне
токене, незаменљиве токене (нфт), дигиталне
колекционарске предмете, крипто-колекционарске
предмете, криптовалуте, дигиталне валуте и
виртуелне
валуте;
обезбеђивање
виртуелног
тржишта за купце и продавце дигиталне робе са
аутентификованим незаменљивим токенима (нфт);
обезбеђивање виртуелног тржишта за изнајмљивање,
позајмљивање и трговину незаменљивим токенима
(нфт); олакшавање размене и продаје услуга и
производа трећих лица путем рачунарских и
комуникацијских мрежа; обезбеђивање онлајн
тржишта за продавце робе и/или услуга; услуге
продаја на аукцији; услуге гласања; промовисање
роба и услуга других путем рачунарских и
комуникацијских мрежа.
ЗИС / RS / IPO
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36 финансијске услуге; новчане услуге; услуге
новчаних трансакција; услуге финансијске размене;
банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге
дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге
виртуелне валуте; услуге размене криптовалута;
услуге трговања криптовалутама; обрада плаћања
криптовалутама; услуге електронског плаћања;
услуге електронског новчаника; услуге мењања
валута; услуге трговања валутама; услуге обраде
плаћања; услуге кредитирања; стварање и издавање
дигиталних средстава, дигиталних токена, криптожетона, услужних токена, незаменљивих токена
(нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних
валута
и
виртуелних
валута;
дистрибуција, трговина, позајмљивање, размена,
складиштење и пренос дигиталних средстава,
дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских
предмета,
криптоколекционарских
предмета,
криптовалута,
дигиталних валута и виртуелних валута; пружање
финансијских информација; пружање информација у
областима дигиталних средстава, дигиталних токена,
крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих
токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних
валута
и
виртуелних
валута;
финансијски
послови,
односно
финансијско
управљање, финансијско планирање, финансијско
предвиђање, управљање финансијским портфолиом
и финансијска анализа и саветовање; финансијске
информације дате електронским путем; брокерске
услуге; услуге трговања валутама; услуге управљања
инвестицијама; услуге плаћања путем електронске
трговине; услуге верификације плаћања засноване на
ланцу блокова.
38
комуникационе услуге; телекомуникационе
услуге; услуге емитовања; услуге електронске
размене порука; стриминг аудио, видео и дигиталних
медијских садржаја на интернету; стриминг
електронских и видео игара; обезбеђивање соба за
ћаскање на интернету; обезбеђивање онлајн форума
за пренос порука међу корисницима рачунара;
стриминг (проток) података; пренос информација и
слика помоћу рачунара; пружање онлајн форума
заједнице за кориснике ради размене и стримовања
(протока) информација, аудио, видео, вести у
реалном времену, забавних садржаја и информација;
пружање
корисничког
приступа
дигиталним
сликама,
тексту,
аудио,
видео,
игрицама,
мултимедијалним
садржајима,
дигиталним
колекционарским
предметима,
криптоколекционарским предметима и незаменљивим
токенима (нфт); електронски пренос садржаја и
података виртуелне и проширене стварности.
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41 услуге разоноде; продукција и дистрибуција
филмова, филмских, радио, телевизијских и веб
програма;
продукција
и
постпродукција
мултимедијалних забавних садржаја; обезбеђивање
филмова, телевизијских емисија, веб преноса,
аудиовизуелних и мултимедијалних дела који се не
могу преузети путем интернета; продукција звучних,
видео и мултимедијалних снимака; пружање
електронских, рачунарских и видео игара на мрежи;
услуге аркадне играонице са садржајима виртуелне
реалности; услуге игара виртуелне реалности; услуге
електронског издаваштва; услуге разоноде, наиме,
пружање интерактивне забаве, игара, садржаја и
искустава
виртуелне
реалности,
проширене
стварности и мешовите стварности; услуге разоноде,
наиме, пружање онлајн виртуелне реалности,
проширене реалности и окружења мешовите
стварности; продукција видеа виртуелне реалности,
проширене реалности и видео записа мешовите
реалности у забавне сврхе; продукција и издавачке
услуге мултимедијалне забаве; организовање
изложби, догађаја и конференција у забавне и
културне сврхе.
42 софтвер као услуга (саас); платформа као услуга
(паас); услуге рачунарства у облаку; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге
развоја рачунарских, електронских и видео игрица;
организација,
управљање
и
владање
децентрализованим аутономним организацијама
(дао); евидентирање, управљање и праћење
власничких
интереса
у
децентрализованим
аутономним организацијама (дао); дизајн и развој
децентрализованих
апликација;
развој
и
имплементација
паметних
уговора;
услуге
информационих
технологија;
електронске
публикације које се не могу преузети са интернета;
дигиталне слике, аудио, видео и мултимедијалне
датотеке које се не могу преузети са интернета;
рачунарска графика која се не може преузети са
интернета; софтвер који се не може преузети са
интернета; софтвер ланца блокова који се не може
преузети са интернета; софтвер дистрибуиране
књиге који се не може преузети са интернета;
софтвер за криптографију који се не може преузети
са интернета; софтвер
за коришћење са
криптовалутама који се не може преузети са
интернета; софтвер за коришћење са дигиталном
валутом који се не може преузети са интернета;
софтвер који се не може преузети са интернета за
коришћење са виртуелном валутом; софтвер који се
не може преузети са интернета за ковање, креирање
и издавање дигиталне имовине, дигиталних токена,
крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих
токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних валута и виртуелних валута; софтвер
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који се не може преузети са интернета за преглед и
пружање приступа дигиталној имовини, дигиталним
токенима, крипто-жетонима, услужним токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним
колекционарским
предметима,
криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама;
софтвер који се не може преузети са интернета за
дистрибуцију, трговину, складиштење, слање,
пријем, прихватање и пренос дигиталне имовине,
дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских предмета, крипто-колекционарских
предмета, криптовалута, дигиталне валуте и
виртуелне валуте; софтвер који се не може преузети
са интернета за децентрализоване финансије;
софтвер који се не може преузети са интернета за
креирање и извршавање паметних уговора; софтвер
који се не може преузети са интернета за развој
децентрализованих апликација; софтвер који се не
може преузети са интернета за снимање, управљање,
праћење и пренос власничких интереса у
децентрализованим аутономним организацијама;
софтвер који се не може преузети са интернета за
управљање
и
владање
децентрализованим
аутономним организацијама; софтвер који се не
може преузети са интернета за учешће и гласање у
децентрализованим аутономним организацијама;
софтвер који се не може преузети са интернета за
извршавање
и
евидентирање
финансијских
трансакција; софтвер дистрибуиране књиге који се
не може преузети са интернета за употребу у обради
финансијских трансакција; софтвер који се не може
преузети са интернета за електронски трансфер
средстава; софтвер који се не може преузети са
интернета за коришћење као новчаник за
криптовалуте; софтвер који се не може преузети са
интернета за коришћење као електронски новчаник;
софтвер који се не може преузети са интернета за
креирање и управљање електронским новчаницима;
софтвер који се не може преузети са интернета за
плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције;
софтвер који се не може преузети са интернета за
управљање и валидацију трансакција које укључују
дигитална средства, дигиталне токене, криптожетоне, услужне токене, незаменљиве токене (нфт),
дигиталне колекционарске предмете, криптоколекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне
валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду
електронских плаћања који се не може преузети са
интернета; софтвер за игрице који се не може
преузети са интернета; софтвер виртуелне реалности
који се не може преузети са интернета; софтвер за
креирање незаменљивих токена (нфтс) који се не
може преузети са интернета; софтвер за управљање и
верификацију трансакција на ланцу блокова који се
ЗИС / RS / IPO
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не може преузети са интернета; софтвер за развој
игрица који се не може преузети са интернета;
софтвер алата за развој игрица који се не може
преузети са интернета; софтвер за ланац блокова
игрица који се не може преузети са интернета;
софтвер за рударење криптовалута који се не може
преузети са интернета; софтвер за узгој криптовалута
који се не може преузети са интернета; софтвер за
организовање и спровођење аукција који се не може
преузети са интернета; софтвер за гласање који се не
може преузети са интернета; софтвер за друштвено
умрежавање који се не може преузети са интернета;
алати за развој софтвера који се не може преузети са
интернета; софтвер за креирање, управљање и
интеракцију са онлајн заједницом који се не може
преузети са интернета; софтвер за креирање,
управљање и приступ групама унутар виртуелних
заједница који се не може преузети са интернета;
софтвер за размену датотека који се не може
преузети са интернета; софтвер за комуникације који
се не може преузети са интернета; софтвер за слање
и примање електронских порука, графика, слика,
аудио и аудио визуелних садржаја путем интернета и
комуникационих мрежа који се не може преузети са
интернета; софтвер за креирање, уређивање,
отпремање на интернет, преузимање са интернета,
приступање, прегледање, објављивање, приказивање,
означавање,
вођење
блогова,
стримовање,
повезивање, записивање, указивање на расположење,
коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и
размену или пружање електронских медија или
информације путем рачунарских и комуникационих
мрежа на други начин; софтвер за обраду слика,
графике, звука, видеа и текста који се не може
преузети са интернета; софтвер за прикупљање,
управљање,
уређивање,
организовање,
модификовање, пренос, размену и складиштење
података и информација, који се не може преузети са
интернета; софтвер за пренос, размену, пријем,
преузимање, приказивање, интеракцију са и пренос
садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела,
аудиовизуелних дела, књижевних дела, података,
датотека, докумената и електронских дела, који се
не може преузети са интернета; софтвер за
електронску трговину који се не може преузети са
интернета; софтвер који се не може преузети са
интернета
за
електронску
трговину
ради
омогућавања корисницима да обављају електронске
пословне трансакције преко глобалног рачунара,
интернета и комуникацијских мрежа; софтвер за
обраду електронских трансакција који се не може
преузети са интернета; софтвер за организовање,
претрагу и управљање догађајима, који се не може
преузети са интернета; софтвер за креирање налога и
одржавање и управљање информацијама о
финансијским трансакцијама на дистрибуираним
ЗИС / RS / IPO

Ж
књигама и п2п мрежама за плаћање, који се не може
преузети са интернета; софтвер за коришћење у
финансијском трговању који се не може преузети са
интернета; софтвер за коришћење у финансијској
размени који се не може преузети са интернета;
софтвер за обезбеђивање аутентификације страна у
финансијској трансакцији; софтвер за вођење књига
финансијских трансакција, који се не може преузети
са интернета; софтвер за управљање криптографском
безбедношћу
електронских
преноса
преко
рачунарских мрежа, који се не може преузети са
интернета; софтвер за шифровање и омогућавање
безбедног преноса дигиталних информација преко
интернета, који се не може преузети са интернета;
софтвер за конверзију валута који се не може
преузети са интернета.
43 услуге ресторана; услуге бара; хотелске услуге.
45 онлајн услуге друштвених мрежа; пружање
услуга аутентификације за личне идентификационе
информације; услуге верификације идентитета;
услуге безбедности података и информација;
пружање услуга онлајн заједнице за куповину,
продају, трговину и дискусију и размену
информација о дигиталној имовини, дигиталним
токенима, крипто-жетонима, услужним токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним
колекционарским
предметима,
криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама.
(210) Ж- 2022-519

(220) 22.03.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) MIZAN LINE DOO, Херцеговачка 234, 36300,
Нови Пазар, RS
(540)

(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 18.02.09; 18.02.15;
18.07.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) CMYK#263465
(511) 25 одећа за мушкарце, жене и децу; спортска
одећа за загревање, одећа за трчање, тренерке,
опрема за џогинг; женске блузе изједна са гаћицама,
трикои, хулахопке, дечија одећа за игру, одећа за
купање и плажу, панталоне фармерице, џинс,
спортске гаћице, гимнастичке гаћице, блузе, сакои;
спортски сакои, кошуље, спортске мајице, т-мајице
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Ж
са кратким рукавима, плетене мајице, поло мајице,
пуловери, џемпери, прслуци, мајице-поткошуље без
рукава, блејзери, радни комбинезони, униформе:
одећа за игру, јакне, зимски капути, ветровке, кожне
јакне, сукње, хаљине, траке за чело, делови одеће
који се носе око врата, кравате, ешарпе, мараме за
око врата, шалови, одећа за спавање, спаваћице,
пижаме, одећа за кишу, рукавице, кућна одећа, доње
рубље, слип-гаћице, гаће, мушке гаћице, чарапе,
кратке чарапе; покривачи за главу, шешири, капе,
штитници,
капуљаче,
беретке.
39 транспортне услуге; паковање и складштење
робе; организовање путовања.

(210) Ж- 2022-674

(220) 12.04.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-562

(220) 25.03.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) NINGBO VINC SMART HOME
FURNISHING CO., LTD.,, ROOM 4002, 558
TAIKANG MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET, ,
YINZHOU DISTRICT, ZHEJIANG PROVINCE, , CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

VINCHOME
(511) 11 лампе; лед диоде, уређаји за осветљење;
славине; водоводне инсталације за купатила;
тоалети; апарати за дезинфекцију; инсталације за
пречишћавање воде; водокотлићи; лавабои [делови
санитарних
инсталација];
вентилатори
[за
климатизацију]; фрижидери; апарати за хлађење
ваздуха; фенови за косу; електрични фенови, за
личну употребу.
20 огледала; ручна огледала [тоалетна огледала];
комоде за купатила [намештај]; тоалетни сточићи;
сребрно стакло [огледала]; намештај]; ратан, трска;
плетена слама, изузев асуре; јастуци; кућице за
кућне љубимце; кревети; столови; канцеларијски
намештај;сталак за убрусе [намештај].
(210) Ж- 2022-652

(220) 07.04.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,
11000, Београд
(540)

RHEI LIFE
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
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(531) 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 09.01.17; 25.01.06;
26.01.22; 26.04.06; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2022-758

(220) 26.04.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) United Biscuits (UK) Limited (Co No: 2506007),
Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,
Chiswick, London W4 5YA, UK
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

HOBNOBS
(511) 30 кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и слаткиши; сладоледи; шећер, мед,
меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће,
сосови [зачини]; зачини; лед [замрзнута вода];
наполитанке; чоколаде; колачићи; слаткиши од
бадема; крекери; ароме бадема; бадеми преливени
чоколадом; орашасти плодови обложени чоколадом;
преливени
орашасти
плодови
[кондиторски
производи]; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; кондиторски производи од орашастих
плодова; саћасте карамеле; сирупи; чоколадни
намази; производи од житарица обложени шећером и
медом; златни сируп; чоколадни премази; чоколадне
ароме; чоколадни кекс; чоколадни слаткиши;
чоколадни сируп; полупрекривени чоколадни кекс;
наполитанке преливене чоколадом; кекс са премазом
са укусом чоколаде; вафл кекс; хрскави хлеб;
бисквити обложени чоколадом; слани кекс; ароме за
ЗИС / RS / IPO
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грицкалице [осим етеричних уља]; грицкалице на
бази пиринча; грицкалице на бази пшенице;
грицкалице на бази кукуруза; пецива, торте, тартови
и бисквити; чоколадни слезов кекс који садржи
карамелу; сладни кекс; петит кекс; дански кекс са
чоколадним преливом; путер кекс; кекс за сир; кекс
са укусом сира; слани кекс; кекс са укусом воћа;
аперитив кекс.
(210) Ж- 2022-783

(220) 27.04.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Riddle 2019 доо Београд-Стари град,
Скадарска 9, 11000, Београд, RS
(540)

Ж
(511) 32
пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења); тамна пива
(портер) и светла пива; але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења); минералне и
газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни
напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за
припремање пића.
35 малопродајне услуге; услуге малопродајних објеката;
малопродајне услуге поручивања поштом и електронске
или онлајн малопродајне услуге везане за продају
алкохолних пића, пива, стоута, лагера (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамних пива
(портер) и светлих пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења), минералних и
газираних вода, безалкохолних пића, воћних напитака,
воћних сокова, сирупа, препарата за припремање пића;
услуге рекламирања; услуге маркетинга и промотивне
услуге; услуге организације, управљања и надзора
продаје и промотивно-мотивационих концепата и
концепата везаних за лојалност купаца; услуге
информација, саветовања и консалтинг услуге које се све
односе на раније поменуте услуге.
(210) Ж- 2022-889

(531) 14.05.02; 14.05.19; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.01;
26.11.07; 27.05.21; 29.01.12
(591) бордо, светло сива.
(511) 33 алкохолна пића, осим пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
43 услуге пружања хране и пића.

(220) 19.05.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Привредно друштво за производњу,
трговину и услуге FRATELLI BABB DOO
BEOGRAD, Индустријска зона, Обреновац, RS
(740) Адвокат Сремчевић М. Саша, Краља Милана
20/12, 11500 Обреновац
(540)

(210) Ж- 2022-807

(220) 04.05.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Johann Radauer GmbH, Gewerbestraße 19-23,
5301 Eugendorf, AT
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RD
(511) 1 културе микроорганизама за индустријске
или комерцијалне сврхе.
5 културе микроорганизама за медицинске или
ветеринарске потребе.
(210) Ж- 2022-878

(220) 17.05.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења
бр.5, RS-25260 , Апатин, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.19; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 29.01.03; 29.01.07
(591) зелена и браон .
(511) 25 одећа, обућа, покривачи за главу.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-982

(220) 02.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Beijing Zhangguang 101 Science & Technology
Co., Ltd., No.4, Yongchang Middle Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone,
Beijing, CN
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

ZA NAŠA DOBRA VREMENA
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Ж
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 27.07.01; 27.07.11;
28.03.00
(511) 3 лосиони за косу; шампони; регенератори за
косу; козметички препарати за купање; фарбе за
косу; препарати за коврџање косе; креме за тамњење
косе; уља за косу; тоници за косу; пене за косу;
ароматична етерична уља.
(210) Ж- 2022-983

(220) 02.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.02.12; 26.03.23; 26.07.01
(511) 5 фармацеутски препарати; унапред напуњени
картриџи који садрже фармацеутске препарате.
10 помоћна средства за самоубризгавање; уређаји за
убризгавање фармацеутских производа; медицински
шприцеви; медицински апарати и инструменти.
(210) Ж- 2022-994

(220) 03.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, D-45476,
Mülheim an der Ruhr, DE
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.08; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.12;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.15
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(591) жута, наранџаста, црвена, тамно плава, светло
плава, бела.
(511) 35
услуге малопродаје у погледу
пољопривредних
производа,
производа
за
хортикултуру, производа за шумарство, намирница,
препарата за прање, препарата за чишћење,
производа намењених за чишћење, средстава за
дезинфекцију, козметике, санитарних производа,
лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани
(суплемената), ватромета, електричних апарата и
прибора, електронских апарата и прибора за њих,
компјутера и компјутерског прибора, компакт
дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређаја
за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за
њих, бицикала и прибора за њих, прибора за
аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита,
канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије,
књига и других штампаних ствари, намештаја и
других артикала за опремање ентеријера, баштенског
намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и
опреме за њих, производа за употребу у
домаћинству, прекривача за кревете, укључујући
јастуке, постељину, текстил за употребу у
домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела,
производа од коже, спортске опреме, играчака,
производа за разоноду / слободно време, намирница
за животиње, биљака, производа од дувана;
онлајн
услуге
малопродаје
у
погледу
пољопривредних
производа,
производа
за
хортикултуру, производа за шумарство, намирница,
препарата за прање, препарата за чишћење,
производа намењених за чишћење, средстава за
дезинфекцију, козметике, санитарних производа,
лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани
(суплемената), ватромета, електричних апарата и
прибора, електронских апарата и прибора за њих,
компјутера и компјутерског прибора, компакт
дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређаја
за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за
њих, бицикала и прибора за њих, прибора за
аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита,
канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије,
књига и других штампаних ствари, намештаја и
других артикала за опремање ентеријера, баштенског
намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и
опреме за њих, производа за употребу у
домаћинству, прекривача за кревете, укључујући
јастуке, постељину, текстил за употребу у
домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела,
производа од коже, спортске опреме, играчака,
производа за разоноду / слободно време, намирница
за животиње, биљака, производа од дувана;
услуге велепродаје у погледу пољопривредних
производа, производа за хортикултуру, производа за
шумарство, намирница, препарата за прање,
препарата за чишћење, производа намењених за
ЗИС / RS / IPO
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чишћење, средстава за дезинфекцију, козметике,
санитарних производа, лекова који се издају без
рецепта, додатака исхрани (суплемената), ватромета,
електричних апарата и прибора, електронских
апарата и прибора за њих, компјутера и
компјутерског
прибора,
компакт
дискова,
компјутерског хардвера и софтвера, уређаја за
расвету, алата, баштенских апарата и прибора за
њих, бицикала и прибора за њих, прибора за
аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита,
канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије,
књига и других штампаних ствари, намештаја и
других артикала за опремање ентеријера, баштенског
намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и
опреме за њих, производа за употребу у
домаћинству, прекривача за кревете, укључујући
јастуке, постељину, текстил за употребу у
домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела,
производа од коже, спортске опреме, играчака,
производа за разоноду / слободно време, намирница
за животиње, биљака, производа од дувана;
услуге у вођењу рада супермаркета, малопродајних
радњи и дисконтних малопродајних радњи;
услуге оглашавања; услуге оглашавања путем
интернета, за трећа лица услуге пружања
информација путем интернета, наиме информација о
производима за потрошаче, информација за
саветовање потрошача и сервисних информација за
потрошаче; услуге организације комерцијалних
трансакција за трећа лица, такође и путем интернета;
услуге прибављања / склапања уговора у области
мобилне телефоније за трећа лица; услуге пословног
менаџмента; услуге организационог планирања и
надзора пословног развоја; регрутација кадрова;
услуге консултација у пословној организацији;
услуге
асистенције
у
комерцијалном
или
индустријском менаџменту; пружање услуга за трећа
лица (куповање роба и услуга за друга предузећа).
(210) Ж- 2022-997

(220) 03.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Asia food d.o.o. Podgorica, Ivana Vujoševića 20,
81000, Podgorica, ME
(740) Томашевић Никола, Капетан Мишина 15,
11000, Београд
(540)

Ж
материјали за четке; прибор за чишћење; жица за
стругање паркета; сирово или полуобрађенo стакло
(осим грађевинског стакла); стаклени производи,
порцуланско и керамичко посуђе које није
обухваћено другим класама.
29 месо, риба, живи на и дивљач; месни екстракти;
конзервиране, сушено и кувано воће и поврће;
желеи, џемови, компоти; јаја, млијеко и млијечни
производи; јестива уља и масти.
30 кафа, чај, какао, шећер, рлжа, тапиока, саго,
замјене за кафу; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи, посластице р бомбони, сладолед; мед,
сируп од меласе; квасац, прашак за пециво; со, сенф;
сирће, преливи; зачини; разни зачини; лед за
хлађење.
31 пољопривредни, повртларски, шумски производи
и бобице, који нису обухваћени другим класама;
живе животиње; свјеже воће и поврће; сјеме,
природне биљке и цвијеће; храна за животиње; слад.
32 пиво; минералне и газиране воде и остала
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и остали препарати за припремање напитака.
35
оглашавање и рекламирање; вођење
комерцијалних
послова;
комерцијална
администрација; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2022-1022

(220) 07.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac,
Podgradačka 11, 75420, Bratunac, BA
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 23.03.10; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 машине и алати за производњу муниције.
13 муниција.
(210) Ж- 2022-1024

(220) 08.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Димитријевић Душан, Недељка Чабриновића
57, 11030, Београд, RS
(540)

(531) 25.01.09; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11
(511) 21 прибор и посуђе за домаћинство или за
кухињу; чешљеве и сунђере; четке (осим кичица);
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Ж
(531) 03.04.04; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) 15 музички инструменти.
(210) Ж- 2022-1027

(220) 08.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Марија Савић, Видиковачки венац 28, 11000,
Београд-Раковица, RS
(740) Маја Раднић, адвокат, Висока 12, 11000,
Београд
(540)

(531) 02.09.10; 18.05.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, тамно сива.
(511) 39 организовање путовања.
44 медицинске и стоматолошке услуге.
(210) Ж- 2022-1028

(220) 08.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) IMPACT IDEAS DOO ŠIMANOVCI,
Доситејева 41, Пећинци, RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-1167

(220) 15.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Carpo d.o.o. Beograd, Прве пруге 1д, RS
(740) Филип Марић, адвокат, Хаџи Ђерина 1,
11111, Београд-Врачар
(540)

(531) 24.09.03; 24.09.09; 24.09.16; 26.13.01; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) 33 seltzer (газирана вода уз додатак природних
воћних арома са ниским процентом алкохола), вина,
цидер (вина од јабуке), perry (вина од крушке),
појачана вина, жестока пића, ликери, битери (горка
алкохолна пића), алкохолни воћни екстракти,
алкохолне есенције.
(210) Ж- 2022-1168

(220) 15.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Hemijska industrija Župa d.o.o. Kruševac,
Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS
(540)

BLAUVIT ULTRA SC
(511) 5 препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди; хербициди.
(210) Ж- 2022-1174
(531) 01.15.07; 13.01.17; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.08
(591) Pantone P-7-7 C, Pantone P 132-13 C
(511) 35 оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2022-1072

(220) 07.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8,
24000, Суботица, RS
(540)

VULKAN
(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање у вези са класом 5:фунгициди,
хербициди.

16

(220) 16.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeokgu, Daejeon , KR
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

MIIX ICE
(511) 34 цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре;
електронске цигарете; течни никотински раствори за
електронске цигарете; течни раствори за употребу у
електронским
цигаретама;
ароме,
изузев
есенцијалних уља, за употребу код електронских
цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за
пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за
врат за електронске цигарете; распршивачи за
електронске
цигарете;
артикли
за
пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за
ЗИС / RS / IPO
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чишћење и дезинфекцију електронских цигарета;
четкице за чишћење електронских цигарета;
јастучићи за чишћење електронских цигарета;
чистачи електронских цигарета; средства за чишћење
електронских цигарета; уређаји за чишћење
електронских цигарета; електрични чистачи за
електронске
цигарете;
заштитне
кутије
за
електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне
цеви за испаравање за цигарете; држачи за
електронске уређаје у сврху грејања цигарета или
дувана, дуванских производа и замена за дуван;
дувански штапићи за електронске цигарете.
(210) Ж- 2022-1175

(220) 16.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeokgu, Daejeon , KR
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

MIIX REGULAR
(511) 34 цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре;
електронске цигарете; течни никотински раствори за
електронске цигарете; течни раствори за употребу у
електронским
цигаретама;
ароме,
изузев
есенцијалних уља, за употребу код електронских
цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за
пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за
врат за електронске цигарете; распршивачи за
електронске
цигарете;
артикли
за
пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за
чишћење и дезинфекцију електронских цигарета;
четкице за чишћење електронских цигарета;
јастучићи за чишћење електронских цигарета;
чистачи електронских цигарета; средства за чишћење
електронских цигарета; уређаји за чишћење
електронских цигарета; електрични чистачи за
електронске
цигарете;
заштитне
кутије
за
електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне
цеви за испаравање за цигарете; држачи за
електронске уређаје у сврху грејања цигарета или
дувана, дуванских производа и замена за дуван;
дувански штапићи за електронске цигарете.
(210) Ж- 2022-1180

(220) 17.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) EWE COMP DOO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I MONTAŽU RAČUNARSKE I
TELEKOMUNIKACIONE OPREME BEOGRAD
(ZEMUN), Цара Душана 212, Београд-Земун, RS
(740) Стефан Д. Лакићевић, адвокат, Пере
Велимировића 10а, 11090, Београд
(540)
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(511) 9 звиждећи аларми; акустични аларми; звучни
аларми; апарати за анализу ваздуха; аларми;
електрични
апарати
за
даљинско
паљење;
електрични апарати за паљење са удаљености;
батерије за паљење; појачала; справе за гашење
ватре; машине за бројање и сортирање новца;
противпожарни аларми; рачунарска меморија,
уређаји; рачунари, рачунарски програми, снимљени;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; читачи електронских књига; смартфони
[паметни телефони]; тонер кертриџи, празни, за
штампаче и фотокопире; уређаји за надгледање беба;
видео уређаји за надгледање беба; таблет рачунари;
зд наочаре; компјутерски хардвер; соларне плоче за
производњу електричне енергије; мобилни телефони;
дигитални знаци; навлаке за паметне телефоне;
футроле за паметне телефоне; селфи штапови [ручни
моноподи]; командне ручице [џојстици] за употребу
са рачуна ром, осим за видео игре; паметне наочаре;
паметни сатови; апарати за гашење ватре; заштитне
фолије прилагођене за екране рачунара; навлаке за
РОА уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје];
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; термалне камере; футроле за
таблет рачунаре; станице за пуњење електричних
возила; интерактивни терминали са екранима
осетљивим на додир; паметно прстење; уређаји за
електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; аудио интерфејси; еквилајзери [аудио
апарати]; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]:
заштитне фолије прилагођене за смартфоне; кациге
за виртуелну стварност; електронске интерактивне
табле; аудио миксете; електронски кључеви као
даљински управљачи; електронске партитуре које се
могу преузети он-лајн; електронски нумерички
дисплеји; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; лични дигитални асистенти [РОА];
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; софтвер за чување екрана на рачуна
ру, снимљен или даунлодован; рачунарски софтвер
који се може преузимати за
управљање
криптовалутним
трансакцијама
који
користи
блокчејн технологију; држачи прилагођени за
мобилне телефоне и паметне телефоне; држачи за
телефоне у аутомобилу; уређаји за видеоприказ који
се носе на глави; бежични преносиви штампачи за
употребу са лаптопом и мобилним уређајима;
преносиви звучници; постоља за хлађење лаптоп
рачунара; унутрашњи вентилатори за рачунаре;
софтвер као медицински уређај [SaMD], који се може
преузети;
подметачи
за
инструмент
табле
прилагођени за држање мобилних телефона и
паметних телефона.
35 помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
агенција за пружање пословних информација;
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анализе трошкова и цене коштања; услуге
фотокопирања; услуге агенција за запошљавање;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме;
рачуноводство; вођење књига [књиговодство];
ревизија пословања; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
избором особља; консултације у пословном
управљању; презентација робе; помоћ у пословном
или индустријском управљању; дистрибуција
узорака; услуге продаје путем лицитације;
истраживање тржишта; пословне процене; пословна
испитивања; консултације у вези са пословним
организовањем; рекламирање; оглашавање; пословна
истраживања; услуге односа са јавношћу; услуге
рекламних агенција; саветодавне услуге у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
економске
прогнозе;
пружање пословних информација; проналажење
особља; прикупљање информација у компјутерске
базе података; системација информација у
компјутерским базама података; издавање машина за
Фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; психолошко тестирање за избор
запослених; услуге поређења цена; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; прикупљање статистичких података;
маркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб
странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; ажурирање и одржавање података у
рачунарским базама података; услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте;
пружање пословних информација путем веб
страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; управљање
програмима лојалности потрошача; састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе; консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; финансијска ревизија; циљни
маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера;
услуге односа са медијима; изнајмљивање
канцеларијске опреме у заједничким радним
просторима; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
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корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; услуге
пословног саветовања за дигиталну трансформацију;
изнајмљивање регистар каса; услуге онлајн
поручивања хране за понети и доставе из ресторана;
услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за
друге; промоција производа преко инфлуенсера;
маркетинг преко инфлуенсера.
36 изнајмљивање некретнина; услуге агенција за
промет некретнина; посредовање у промету
некретнина; процена некретнина; финансијско
управљање;
управљање
непокретностима;
управљање стамбеним зградама; најам апартмана;
услуге агенција за изнајмљивање смештаја [станова];
финансијске анализе; финансијске консултације;
пружање финансијских информација; издавање
пословног простора [непокретности]; пружање
информација о финансијама путем веб странице;
изнајмљивање заједничких канцеларија за рад;
послови везани за непокретности; електронски
пренос крипто имовине; финансијска процена
интелектуалне својине; финансијска размена крипто
имовине; електронски пренос средстава који се
пружа путем технологије ланца блокова [блокчеин].
37 поправка фотографских апарата; постављање и
поправка електричних уређаја; постављање и
поправка дизалица, лифтова; постављање и поправка
лифтова; асфалтирање; одржавање и поправка
моторних возила; одржавање и поправка авиона;
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме; уградња и
поправка противпожарних аларма; уградња и
поправка противпровалних аларма; изнајмљивање
грађевинске опреме; постављање и поправљање
опреме за грејање; постављање и поправка апарата за
климатизацију; изградња; грађевински надзор;
рушење објеката; заштита од корозије; постављање и
поправљање складишта; заштита грађевина од влаге;
изоловање објеката; изградња фабрика; постављање
и поправка опреме за наводњавање; изолација
грађевина; инсталирање, одржавање и поправка
машина; зидарство; изградња пристанишних насипа;
изградња и одржавање цевовода; молерски радови,
спољни и унутрашњи; глачање каменом пловућцем;
малтерисање; водоинсталатерске услуге; изградња
лука, пристаништа; инсталирање и поправљање
расхладне опреме; закивање; инсталирање и
поправка телефона; монтирање скела; зидарске
услуге; пружање информација у вези са изградњом;
пружање информација у вези са поправкама;
асфалтирање
путева;
пескирање
[брушење];
подводне поправке; бушење бунара; изградња
сајамских штандова и продавница; инсталација,
одржавање и поправка рачунарске опреме;
отклањање сметњи на електричним апаратима;
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8a
Intellectual Property Gazette 2022/8a
изнајмљивање дизали ца [грађевинске опреме];
услуге поправки кровова; поправка сигурносних
брава; уградња прозора и врата; поновно пуњење
тонера за штампаче; консултације о грађењу;
столарске услуге; поправка електричних водова;
полагање каблова; постављање комуналних објеката
на градилиштима; услуге електричара; постављање и
поправљање опреме за заштиту од поплава; поновно
пуњење кертриџа са мастилом; одржавање лифтова
путем система даљинског надзора; услуге пејзажне
архитектуре са тврдим материјалима.
38
пружање
информација
у
области
телекомуникација; комуникација преко мреже
оптичких
влакана;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; сателитски пренос;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном
рачунарском
мрежом;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; пренос дигиталних
датотека; бежично емитовање; стриминг [проток]
података; пренос видео садржаја на захтев; пренос
подкаст садржаја; изнајмљивање паметних телефона;
услуге геолокације.
39 истовар терета; испорука робе; складиштење
робе; складиштење; изнајмљивање складишта;
услуге комерцијалног превоза терета; шпедиција;
посредовање у услугама шпедиције; посредовање у
превозу робе; посредовање у транспорту; услуге
возача; курирске услуге [достава пошиљки или
робе]; пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање информација о транспорту;
физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; пружање информација о
саобраћају.
42 архитектонске услуге; саветовање из области
архитектуре; грађевинско пројектовање; технолошка
истраживања;
дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег простора]; услуге индустријског
дизајна; услуге дизајнирања паковања; испитивање
материјала; вођење студија техничког пројектовања;
геолошке експертизе; инжењерске услуге; геодетско
мерење; изнајмљивање рачунара; рачунарско
програмирање; геолошка испитивања терена;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна
и развоја рачунарског хардвера; графички дизајн;
контрола квалитета; изнајмљивање рачунарског
софтвера; поновно успостављање рачунарских
података; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; урбанистичко планирање;
геодетско
мерење;
дизајнирање
рачунарских
система; умножавање рачунарских програма;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; израда и одржавање веб
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страница за друге; хостинг рачунарских веб
страница; инсталирање рачунарског софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
заштита од рачунарских вируса; саветовање у вези са
штедњом
енергије;
обезбеђивање
алата
за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
дигитализација докумената [скенирање]; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
саветовање о изради веб страница; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих
технологија; сервер хостинг; чување резервне копије
података ван мреже; електронско похрањивање
података; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб страница; пружање виртуалних рачунарских
система путем рачунарства у облаку; услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; саветодавне услуге из области
технологије; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; саветовање
о сигурности рачунара; надгледање рачунарских
система ради откривања кварова; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; консултације о безбедности интернета;
консултације о сигурности података; услуге
кодирања податка; надгледање рачунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; електронско надгледање података о
заштити личности ради откривања крађе идентитета
путем
интернета;
електронско
надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга [PaaS]; развој
рачунарских платформи; истраживања у области
грађевинских конструкција; истраживања у области
технологије телекомуникација; услуге провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; писање рачунарских кодова; саветодавне
услуге у области сигурности телекомуникационих
мрежа; рударење кроптовалуте; крипторударење;
услуге технолошког саветовања за дигиталну
трансформацију; изнајмљивање објеката за дата
центре [центре података]; пружање онлајн
географских карата, које се не могу преузети;
саветовање у области вештачке интелигенције;
истраживање у области технологије вештачке
интелигенције; услуге аутентификације корисника
коришћењем блокчејн технологије; геотехничка
истраживања; геолошка пробна бушења; развој
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Ж
видео и рачунарских игара; квантно рачунарство;
услуге рачунарског програмирања за обраду
података: услуге софтверског инжењеринга за
обраду података.
45
консултације о интелектуалној својини;
менаџмент
ауторских
права;
лиценцирање
интелектуалне својине; праћење права интелектуалне
својине за правно саветодавне сврхе; правна
истраживања;
парничне
услуге;
лиценирање
рачунарског софтвера [правне услуге]; регистрација
имена домена [правне услуге]; услуге мирног
решавања спорова; услуге онлајн друштвених мрежа;
правне услуге које се односе на лиценцирање; правне
услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге;
лизинг имена домена на интернету; лиценцирање
[правне услуге] у оквиру издавања софтвера; услуге
правног надзора; услуге правног саветовања у вези
са мапирањем патената; услуге правног заступања;
ревизија регулаторне усклађености; ревизија правне
усклађености; правне услуге преноса власништва;
спровођење закона; сигурносно чување објеката
путем система даљинског надзора.
(210) Ж- 2022-1181

(220) 17.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeokgu, Daejeon , KR
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

MIIX MIX
(511) 34 цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре;
електронске цигарете; течни никотински раствори за
електронске цигарете; течни раствори за употребу у
електронским
цигаретама;
ароме,
изузев
есенцијалних уља, за употребу код електронских
цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за
пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за
врат за електронске цигарете; распршивачи за
електронске
цигарете;
артикли
за
пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за
чишћење и дезинфекцију електронских цигарета;
четкице за чишћење електронских цигарета;
јастучићи за чишћење електронских цигарета;
чистачи електронских цигарета; средства за чишћење
електронских цигарета; уређаји за чишћење
електронских цигарета; електрични чистачи за
електронске
цигарете;
заштитне
кутије
за
електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне
цеви за испаравање за цигарете; држачи за
електронске уређаје у сврху грејања цигарета или
дувана, дуванских производа и замена за дуван;
дувански штапићи за електронске цигарете.
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(210) Ж- 2022-1182

(220) 17.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 21.03.01; 24.17.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу; одећа,
наиме чарапе, обућа, ципеле за кошарку, патике за
кошарку, мајице, кошуље, поло мајице, дуксерице,
доњи делови тренерке, панталоне, мајице на бретеле,
дресови, кратке панталоне, пижаме, спортске мајице,
рагби мајице, џемпери, каишеви, спаваћице,
шешири, капе, визир качкети, тренерке за загревање,
доњи делови тренерки за загревање, дресови за
загревање, мајице за вежбање убачаја, јакне,
блејзери, кравате (одећа), џепне марамице,
марамице, ветровке, јакне са капуљачом, капути,
портикле за бебе које нису од папира, опрема за бебе
(одећа), траке за главу, ручне траке (одећа), кецеље,
доње рубље, боксерице, уске боксерице, широке
панталоне, штитници за уши, рукавице, рукавице
само са палцем, шалови, плетене и штрикане мајице,
хаљине од жерсеја, хаљине, дресови и униформе за
навијачице, одећа за пливање, одела за пливање,
купаћи костими, бикини, танкини купаћи костими,
гаћице за пливање, гаћице за купање, шорцеви за
сурфовање, гумирана одећа за воду, мараме за
плажу, покривала за купаћи костим, огртачи за
купаћи костим, сандале, сандале за плажу, шешири
за плажу, штитници за сунце са визиром, капе за
пливање, капе за купање, нова покривала за главу са
прикаченим умецима.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке; играчке, игре и спортске ствари, наиме
кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за
игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте
лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за
игру, мрежице за кошарку, табле за кошарку,
минијатурне табле за кошарку, пумпе и игле за
надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф,
торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф,
наиме, алат за поправку голф терена, купице на које
ЗИС / RS / IPO
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се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе
за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице
за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за
голф; држачи за билијарске штапове, кугле за
билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари,
електронске кошаркашке игрице на табли, табле за
кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, акционе
игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, тривиа
информационе игрице и електронски видео аркадни
уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од
мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке,
лутке за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе
фигуре карикатуре, пуњене играчке, плишане
играчке, слагалице, монтажни блокови за игре,
украси за божићну јелку и божићне чарапе; возила за
игру у облику аутомобила, камиона, возова и
комбија, сви са темом кошарке, нове пенасте играчке
у облику прста или трофеја, играчке трофеји, карте
за игру, игре са картама, играчке које праве звук,
играчке за кућне љубимце; играчке за плажу, наиме
лопте за плажу, лопте на надувавање, кантице за
игру, лопатице за игру, играчке за песак, играчке за
базен са песком, гумене играчке за воду; опрема за
базен, наиме пливачка опрема за плутање, опрема за
плутање у базену, играчке за сплаварење на води,
пенаста опрема за плутање, колутови за пливање,
колутови за пливање у базену, пенасти колутови,
даске за пливање, даске за сурфовање, пераја за
пливање, пераја за сурфовање, наруквице за плутање
и наруквице за помоћ при пливању, сва наведена
роба за рекреацију; одбојкашки сетови за игру који
се састоје од лопте, мрежице, трака које означавају
терен и звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који
се састоје од лопте, мрежице и звиждаљке;
декоративне играчке од тканине које се пуштају да
лете на ветру; минијатурне репродукције стадиона,
наиме, мали пластични модели стадиона за игру;
стаклене кугле са снегом; џојстици за видео игре;
џојстици за рачунарске игре; машине за видео игре
за употребу са телевизором и ручни контролери за
конзоле за видео игре; траке за трчање; банке
играчке;
фиџет
спинери;
скејтбордови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; разонода и
образовне услуге у виду телевизијских и радио
програма из области кошарке и приказивања уживо
кошаркашких игара и кошаркашких приредби;
услуге продукције и дистрибуције радио и
телевизијских шоу програма са кошаркашким
утакмицама, кошаркашким догађајима и програмима
из области кошарке; услуге вођења и организовања
кошаркашких клиника и кампова, клиника и кампова
за тренере, клиника и кампова за плесне тимове и
кошаркашке игре; услуге разоноде у виду личног
појављивања костимизираних маскота или плесних
тимова на кошаркашким утакмицама и приредбама,
ЗИС / RS / IPO

Ж
клиникама, камповима, промоцијама и другим
догађајима у вези са кошарком, специјалним
догађајима и журкама; услуге клуба обожавалаца;
услуге разоноде, наиме пружање вебсајта са
мултимедијским садржајем који се не може
преузимати у виду најважнијих телевизијских
догађаја, интерактивних најважнијих телевизијских
догађаја, видео снимака, видео стрим снимака,
интерактивних видео избора најважнијих догађаја,
радио програма, најважнијих радијских догађаја и
аудио снимака из области кошарке; пружање вести и
информација у виду статистика и других тема из
области кошарке; омогућавање приступа он-лајн
игрицама које се не могу преузимати, наиме
рачунарским
игрицама,
видео
игрицама,
интерактивним видео игрицама и тривиа игрицама;
услуге разоноде у виду имагинарних кошаркашких
лига; пружање онлајн рачунарске базе података из
области кошарке.
(210) Ж- 2022-1186

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 08.01.22; 09.01.09; 25.01.15; 25.01.25; 25.05.02;
26.01.11; 26.04.03; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.14
(591) беж, браон, бела, жута
(511) 33 алкохолна пића; ликери, наиме ликери са
укусом чоколаде.
(210) Ж- 2022-1187

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
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Ж
(540)

(540)

(531) 05.07.06; 09.01.09; 25.01.15; 25.01.25; 25.05.02;
26.01.11; 26.04.03; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.14
(591) беж, браон, сива, бела
(511) 33 алкохолна пића; ликери, наиме ликери са
укусом кокоса.

(531) 01.01.05; 02.09.01; 11.03.02; 24.17.03; 27.05.01;
27.05.04; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, бела, црвена
(511) 39 достава хране из ресторана.
43 услуге ресторана; обезбеђивање хране и пића за
госте ресторана; услуге хотела; услуге барова; услуге
кетеринга; изнајмљивање просторија за рођенданске
прославе; обезбеђивање објеката за банкете и
друштвене догађаје за посебне прилике.

(210) Ж- 2022-1188

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 05.07.16; 25.01.15; 26.01.11; 26.04.03; 27.01.06;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.15
(591) црна, црвена, зелена, беж, бела
(511) 33 алкохолна пића; ликери, наиме ликери са
укусом вишње.
(210) Ж- 2022-1189

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) BG UrbanLUX doo Beograd-Zvezdara,
Захумска 65, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
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(210) Ж- 2022-1190

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
ЗИС / RS / IPO
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цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2022-1191

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2022-1192

(220) 20.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome
Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

WINSTON COMPACT LONG
(511) 34 дуван, било да је прерађен или непрерађен;
дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно
увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете,
електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за
ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете,
тубе за цигарете и шибице.
(210) Ж- 2022-1201

(220) 21.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Дарко Војновић; Борис Катић and Милош
Вукшић, Црнотравска 1в, Београд, RS; Бранкова
21/05/23, Београд, RS i Светогорска 4, Београд, RS
(740) Адвокат Невена Вучковић и остали, Косовска
34, Београд
(540)
(531) 10.01.10; 10.01.25; 26.02.07; 26.11.06; 27.05.12;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, тамно сива, светло сива
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.04; 26.04.08; 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24;
26.11.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) бела, црна, нарнаџаста (C:0% M:62% Y:100% K:0%)
(511) 16 папир; постери; огласни панои од папира
или картона; штампани материјал (висока штампа);
новине,
периодичне
публикације;
улазнице;
памфлети; фотографије (штампане), цртежи; скице;
штампани роковници; штампане публикације;
проспекти;
магазини
(периодични);
врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике за паковање;
маркери за књиге; честитке, разгледнице; календари;
дописнице за најаву посебних догађаја; налепнице
(канцеларијски прибор); билтени; леци, флајери;
ваучери.

23

Ж
35
оглашавање;
истраживање
тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; дистрибуција рекламног материјала;
презентација
робе;
изнајмљивање
огласних
материјала, објављивање рекламних текстова; услуге
односа са јавношћу; уређивање излога; услуге
рекламних агенција; организовање изложби за
привредне и рекламне потребе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
промоција продаје за друге; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе;
тражење
спонзорства;
изнајмљивање
продајних штандова; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; изнајмљивање
билборда (паноа за рекпамирањe); писање текстова
за рекламне намене; рекламирање преко плаката;
услуге односа са медијима; услуге корпоративне
комуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; услуге разоноде,
нарочито пружање забаве путем телевизије, радија,
биоскопа,
кабловске
телевизије,
сателитске
телевизије и интернета; продукција и дистрибуција
телевизијског програма; продукција и дистрибуција
радиjских програма; продукција програма кабловске
телевизије; продукција емисија и филмова;
продукција звучних и видео снимака; компиловање,
продукција, управљање и извођење радио,
телевизијских, аудиовизуелних, музичких, забавних
и позоришних програма; продукција филмова и
видео трака; услуге продукције забавних догађаја
уживо; организовање, представљање и продукција
емисија и наступа уживо; извођење представа уживо;
организовање и вођење радионица (обука);
организовање, продукција и представљање догађаја
за образовне, културне или забавне потребе;
издавање мултимедијалног материјала онлајн;
организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби
у културне сврхе; обезбеђивање информације на
пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских
програма, филмова, културе, образовања, забаве и
спорта; услуге објављивања; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством
радија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
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записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2022-1202

(220) 21.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SODILAC, 68 rue de Villiers, 92300,
LEVALLOIS-PERRET, FR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DOUCEA
(511) 5 храна за бебе; млеко у праху за бебе; млеко
за бебе; дијететски суплементи за људе, наиме за
бебе и одојчад.
29 млеко; млечни производи; млеко обогаћено
витаминима; млеко са укусом; млечни десерти; пића
на бази млека где преовлађује млеко.
(210) Ж- 2022-1206

(220) 22.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

NX350h
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни
делови.
(210) Ж- 2022-1207

(220) 22.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

NX450h+
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни
делови.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-1209

(220) 22.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) GRENDENE S.A, Avenida Pimentel Gomes, 214,
CEP: 62040-125, Expectativa em Sobral/CE, BR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ZAXY
(511) 25 женска и дечија обућа, наиме сандале,
патике, ципеле за плажу, папуче, папуче за купање,
чизме и патике за тенис.
(210) Ж- 2022-1211

(220) 22.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ANHUI HUAMI INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD., 7/F, Building B2, Huami
Global Innovation Center, No.900 Wangjiang West
Road,, Hefei, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
35 оглашавање; пружање пословних информација
путем веб сајтова; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце робе и услуга; пословни менаджмент
спортиста; промоција продаје за друге; системација
информација у компјутерским базама података;
књиговодство; претрага за
спонзорства; услуге
велепродаје и малопродаје у вези са производима за
фитнес,електронским уређајима за праћење откуцаја
срца, електронским чиповима, вагама, паметним
сатовима, сатовима, слушалицама за главу и
слушалицама за уши, наруквицама за медицинске
намене, слушним помагалима, носивим уређајима за
мерење активности, посебно носивим уређајима за
мерење активности кисеоника у крви, крвног притиска,
праћења спавања и температуре, одеће и машина за
трчање;онлајн услуге велепродаје и малопродаје у вези
са производима за фитнес, електронским уређајима за
праћење откуцаја срца, електронским чиповима,
вагама, паметним сатовима, сатовима, слушалицама за
главу и слушалицама за уши, наруквицама за
медицинске намене, слушним помагалима, носивим
уређајима за мерење активности, посебно носивим
уређајима за мерење активности кисеоника у крви,
крвног притиска, праћења спавања и температуре,
одеће и машина за трчање.
(210) Ж- 2022-1260

(531) 03.11.10; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 компјутерске софтверске апликације, које се
могу преузимати; паметне наочаре; паметни сатови;
интерактивни терминали са екранима осетљивим на
додир;
оперативни
компјутерски
програми,
снимљени; апликациони софтвер за паметне
телефоне који се може преузимати; бројачи корака
(педометри); ваге; носиви уређаји за мерење
активности; слушалице; камере [фотографске];
мерни инструменти; чипови [интегрисана кола];
сензори; наочаре за сунце.
10 антиреуматске наруквице; антиреуматско прстење;
медицински апарати и инструменти; наруквице за
медицинске намене; монитори за одређивање телесне
масноће; монитори за одређивање телесног састава;
термометри за медицинску употребу; апарати за мерење
артеријског крвног притиска; апарати за рехабилитацију
тела за медицинске намене; мерачи пулса; монитори
кисеоника у крви; апарати за праћење откуцаја срца;
динамички екг монитори; чепићи за уши [уређаји за
заштиту ушију]; апарати за масажу; слушна помагала.
14
легуре од племенитих метала; кутије од
племенитих метала; прстење [накит, накит
од
америцијума/ам.]; наруквице [накит, накит од
америцијума/ам.]; уметничка дела од племенитих
метала; накит; часовници; сатови; каишеви за сатове;
презентационе кутије за сатове.
ЗИС / RS / IPO

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

RINPODE
(511) 5 пестициди, препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.
(210) Ж- 2022-1262

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 05.05.20; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.15; 26.15.25
(591) Пантоне 7672Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини);
електронске
цигарете;
патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус
са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1264

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(540)

(531) 05.05.20; 26.04.09; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.01;
26.15.09; 26.15.15; 26.15.25; 29.01.02
(591) Пантоне 130Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини);
електронске
цигарете;
патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус
са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1266

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
(531) 05.05.20; 15.01.13; 21.01.17; 26.03.04; 26.13.25;
26.15.25; 29.01.01
(591) Пантоне 2348Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини);
електронске
цигарете;
патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус
са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1265

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд

26

(531) 26.03.04; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.11; 26.13.25;
26.15.07; 26.15.25; 29.01.01
(591) Пантоне 676Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и њихови
делови који служе за загревање дувана; замене дувана које
се удишу; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без дувана
за оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
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(210) Ж- 2022-1267

(220) 30.06.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Dijana Stojanović pr radionica za dizajnersku
delatnost GRAVITY STUDIO Niš, Бул. Светог Цара
Константина 80-86, Ниш, RS
(540)

(531) 24.15.01; 24.15.07; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.09; 27.05.10
(511) 11
опрема и прибор за осветљење
фотографског и видео студија, дакле, континуирано
осветљење,
флуоресцентно
осветљење,
ЛЕД
осветљење, волфрам светла, сијалице, лампе,
моносветла, блицеви, модификатори светлости, софт
боксови, кишобрани, рефлектори, светлосни шатори,
троношци-стативи, позадински сталци, постоља за
светла, кракови, видео уређаји, позади не, позадине ,
позадинске плоче, торбе, футроле, каишеви за
камеру, окидачи, додаци за сочива, брза светла,
додаци за брза светла.
16 опрема за фотографску позадину, наиме, бешавне
папирне позадине, штампане папирне позадине које
се штампају на папиру и винилу и полипапиру,
винилне позадине и постоља за папирне и винилне
позадине које се користе у професионалној
фотографији; mat boards; презентацијске монтажне
плоче и плоче за монтирање од пене.
24
фотографска опрема, наиме, позадине од
полиестера, позадине од муслина; ручно осликане
позадине на тканини, обојене позадине од тканине,
позади не од сомота; сталци за позадине од тканине
и винила који се користе у професионалној
фотографији; и склопиве позадине од памука и
полиестера са чврстим склопивим оквиром.
(210) Ж- 2022-1268

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 05.05.20; 24.17.03; 26.13.25; 26.15.25; 29.01.03
(591) Пантоне 7475Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини);
електронске
цигарете;
патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана; замене дувана које се удишу; снус
са дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1269

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., NO. 518
SONGWEI ROAD, WUSONGJIANG INDUSTRY
PARK, GUOXIANG STREET, WUZHONG
DISTRICT, SUZHOU, JIANGSU, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

ELAWN
(511) 7 ножеви за косилице; косилице травњака
[машине]; секачи плеве; сечива за резаче плеве;
машине за вађење корова; пољопривредно справе,
осим оних којима се ручно управља; механичке
косилице за траву; резачи травњака, електрични;
тримери за травњак, електрични; косилице за траву
на којима се седи; косилице за траву, електричне;
бензинске косилице за траву; резачи травњака;
пољопривредне машине.
(210) Ж- 2022-1271

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.04; 26.05.10; 26.13.25; 26.15.07; 26.15.15;
26.15.25; 29.01.02
(591) Пантоне 7517Ц
ЗИС / RS / IPO

27

Ж
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и њихови
делови који служе за загревање дувана; замене дувана које
се удишу; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без дувана
за оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1272

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 26.05.04; 26.13.25; 26.15.13; 26.15.15;
26.15.25; 29.01.01
(591) Пантоне 199Ц
(511) 34 замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и њихови
делови који служе за загревање дувана; замене дувана које
се удишу; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без дувана
за оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1274

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD,
Милутина Миланковића 7в, 11070 Нови Београд, RS
(540)
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(531) 24.17.02; 24.17.20; 26.01.12; 26.01.16; 26.03.23;
29.01.02; 29.01.05
(591) светложута, јаркољубичаста (магента).
(511) 7 машински алати, електрични алати; мотори и
погонске машине; машинске спој нице и
трансмисиони елементи; пољопривредне справе;
делови мотора и машина; електричне машине и
апарати за чишћење, аутоматске машине за продају;
машине за прање судова; машине за прање веша;
комбиноване машине за прање-сушење веша;
машине за прање веша за кућне потребе; електричне
машине за прање веша за кућну употребу;
индустријски
роботи;
бежични
усисивачи;
електрични усисивачи; ручни усисивачи; усисивачи
за прашину; електрични усисивачи за кућну
употребу;
машине
за
усисавање
прашине
(усисивачи); усисивачи за кућну употребу;
усисивачи са посудом; роботизовани усисивачи;
шиваће машине; блендери, електрични; блендери,
електрични,
за
кућну
употребу;
блендери,
електрични, за припрему напитака; блендери,
електрични,
за
припрему
пића;
блендери,
електрични, за припрему хране; блендери за смути,
електрични; електрични блендери за припрему
напитака; електрични блендери за смути; електрични
професионални блендери; електрични блендери за
припрему хране и пића; миксери, електрични;
електрични миксери за кућну употребу; електрични
миксери за храну; кухињски миксери, електрични;
миксери за храну, електрични; миксери за храну,
електрични, за кућну употребу; машине за млевење
меса, електричне; машине за обраду меса; машине за
резање меса; машине за сецкање меса; електричне
машине за млевење меса, за кућну употребу; машине
за млевење меса, електричне, за кућну употребу;
електричне сецкалице за лук.
9 апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике, видео камере, диктафони, антене,
телевизори, телефони, пројектори слике, касетофони,
музичке линије, звучници, магнетни носиоци
података, дискови за снимање; апарати и
инструменти
научни,
поморски,
геодетски,
фотографски апарати, кинематографски, оптички,
навигациони, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, контролу, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање,
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; аутоматске машине и механизми за апарате
који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе,
рачунске машине, опрема за обраду података и
компјутери; апарати за гашење пожара, апарати за
разоноду који користе спољни екран или монитор;
сви компјутерски програми и софтвери, рачунари и
периферни рачунарски уређаји; HD телевизори;
плазма телевизори; телевизори за аутомобиле;
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филтери за телевизоре; HD (висока резолуција)
телевизори; даљински управљачи за телевизоре;
телевизијски пријемници (телевизори); телевизори
високе дефиниције; телевизори високе резолуције;
телевизори ултра високе дефиниције; телевизори са
светлећим диодама (LED); телевизори ултра високе
дефиниције (UHD); носачи за постављање
телевизора са равним екраном; телевизори са
екраном од течних кристала (LCD); телевизори са
органским светлећим диодама (OLED); HDMI
каблови; USB каблови; адаптери за каблове;
електрични каблови; електронски каблови; Етернет
каблови; каблови за акумулаторе; каблови за
микрофоне; каблови за модеме; каблови за напајање;
каблови за штампаче; коаксијални каблови; оптички
каблови; рачунарски каблови; телекомуникацијски
каблови; USB каблови за мобилне телефоне;
адаптери за коаксијалне каблове; електрични
каблови и жице; електрични про дужни каблови;
идентификационе облоге за електричне каблове;
каблови за пренос електричних сигнала; каблови за
пренос оптичких сигнала; каблови за пренос
података; каблови за синхронизацију података;
каблови са прикључцима; електрични каблови са
минералном изолацијом; каблови за пренос
електричних и оптичких сигнала; каблови за пренос
и пријем звукова и слика; каблови за пренос и пријем
телевизијских сигнала; каблови за системе преноса
електричног сигнала; каблови за уређаје за пренос
оптичког сигнала; материјали за електричне водове
(жице, каблови); каблови високе фреквенције за
повезивање са мултимедијским уређајима; каблови
за системе преноса електричних и оптичких сигнала;
мушко-женски адаптери (адаптери за каблове) за
мобилне; мушко-женски адаптери (адаптери за
каблове) за мобилне телефоне; батерије; батерије,
електричне; електричне батерије; пуњачи батерија;
пуњиве батерије; соларне батерије; батерије,
електричне, за возила; батерије за мобилне телефоне;
пуњач за електричне батерије; пуњачи за телефонске
батерије; мрежни пуњачи; пуњачи за батерије за
мобилне телефоне; ауто-пуњачи за мобилне
телефоне; батерије за возила; звучници; бежични
звучници; звучници за рачунаре; преносни звучници;
системи озвучења који чине звучници и кутије за
звучнике; soundbar звучници; лични звучници;
паметни сатови; контролни сатови (уређаји за
евиденцију времена); паметни телефон у облику
ручних сатова; сатови који преносе податке на
паметне телефоне; грамофони; електричне утичнице;
електрични утикачи и утичнице; телевизијски
декодери; рачунарска меморија, уређаји; телефонски
преносници; тастатуре за рачунаре; компакт дискови
(аудио-видео); оптички компакт дискови (ЦД-ром);
оперативни рачунарски програми, снимљени;
компјутерске периферне јединице; рачунарски
ЗИС / RS / IPO
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софтвер,
снимљени;
оптички
кондензатори;
акустичне спојнице; спој нице (опрема за обраду
података); кодиране магнетне картице; магнетни
носиоци података; микропроцесори, модеми,
монитори
(компјутерска
опрема),
монитори
(компјутерски
програми);
миш
(рачунарска
периферна опрема); оптички читачи слова, симбола;
оптички носиоци података; оптички дискови;
процесори (централна јединица за обраду података);
централна јединица за обраду података (процесор);
читачи (опрема за обраду података); слушалице;
регулатори преоптерећења напона; мелодије за
мобилне телефоне које се могу преузимати; УСБ
прикључци;
USB
каблови;
преносиви
мултимедијални читачи, плејери; торбе за лаптопове;
навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне;
футроле за паметне телефоне; селфи штапови (ручни
моноподи); футроле за таблет рачунаре; заштитне
фолије прилагођене за смартфоне; материјали за
електричне водове (жице, каблови), рачунарске plugin картице; рачунарске међу-меморије; рачунарски
сталци посебно пројектовани за држање рачунара,
штампача и додатне опреме; стерео тјунери; радио
тјунери за аутомобиле; аудио и видео пријемници;
пријемници звука за телекомуникацијске уређаје;
пријемници за кабловску телевизију; пријемници за
Глобалне позиционе системе (ГПС); пријемници
даљинског управљања; аудио-пријемници; видео
пријемници;
бежични
пријемници;
мобилни
пријемници података; радио предај ници и
пријемници;
радио
пријемници;
радиофреквенцијски пријемници; сателитски пријемници;
стерео пријемници; телевизијски пријемници
(телевизори);
модеми;
спољашњи
модеми;
унутрашњи модеми; USB модеми; кабловски
модеми; адаптери за рачунарске картице; адаптери
меморијских флеш картица; диск меморије;
електронске меморије, интегрисане меморијске
картице; меморијске картице за машине за видео
игре;
меморијске
картице
за
фотоапарате;
меморијске
картице
(рачунарски
хардвер);
меморијске флеш картице; меморијски уређаји који
се користе уз апарате за обраду података; модули за
проширење меморије; преносиве флеш меморијске
картице; рачунарске међу-меморије; уређаји за
привремену меморију (рачунарски хардвер); читачи
меморијских картица; читачи меморијских флеш
картица; картице радне меморије (RAM); мобилни
пријемници података; кодиране електронске картице
са чипом за идентификацију одређених корисника
рачунара и мобилних телефона; картице са
микрочипом; картице са чипом; празне картице са
електронским чипом (празне паметне картице);
празне картице са интегрисаним колом (празне
паметне картице); празне паметне картице; радио
тјунери за аутомобиле; стерео тјунери; дигитални
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Ж
процесори сигнала; аналогно-дигитални претварачи;
дигитални апарати за телекомуникацију; хуманоидни
роботи са вештачком интелигенцијом; ваге;
електричне ваге; електронске ваге; кухињске ваге;
прецизне ваге; електронске ваге за кухињу;
електронске ваге за личну употребу; преносиве
дигиталне електронске ваге; ваге са анализатором
телесне масе; ваге за мерење тежине и анализу
телесне масе; телефони; IP телефони; бежични
телефони; видео телефони; дигитални телефони;
Интернет
телефони;
футроле
за
телефоне;
апликацијски софтвер и за паметне телефоне;
дигитални мобилни телефони; држачи за мобилне
телефоне; држачи за телефоне у аутомобилима;
заштитне кутије за мобилне телефоне; заштитне
кутије за паметне телефоне; заштитне навлаке за
паметне телефоне; кожне футроле за мобилне
телефоне; мобилни телефони - апарати; мобилни
телефони (телекомуникациони уређаји); слушалице
за мобилне телефоне; смартфони (паметни
телефони); тастатуре за мобилне телефоне; тастатуре
за паметне телефоне; торбице за мобилне телефоне;
футроле за паметне телефоне; футроле на преклоп за
паметне телефоне; футроле прилагођене за мобилне
телефоне; хендсфри држачи за мобилне телефоне;
хендсфри микрофони за мобилне телефоне; паметни
телефон у облику ручних сатова; сателитски
телефони; слушалице за телефоне; бежичне
слушалице за паметне телефоне; навлаке за мобилне
телефоне; навлаке за паметне телефоне; штапови за
сликање селфија као додатна опрема за паметне
телефоне.
11 апарати за осветљавање, грејање, производњу
паре, кување, сушење, шпорети, уградне рерне,
уградне плоче, апарати за хлађење, фрижидери,
замрзивачи, клима уређаји, бојлери, електрични
казани, апарати за сушење, вентилацију, снабдевање
водом и за санитарне сврхе; LED амбијентална
расвета; LED батеријске лампе; LED лампе; LED
расвета; апарати за грејање; апарати за грејање,
електрични; апарати за грејање простора; апарати за
кување; апарати за печење; апарати за хлађење
ваздуха; апарати за
осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе;
апарати за филтрацију воде за пиће; апарати и
инсталације за кување; аспиратори за шпорете;
аутоматске инсталације за прављење кафе; бојлери за
инсталације грејања; бојлери за купатило; бојлери за
топлу
воду;
вентилатори;
вентилатори
(за
климатизацију); вентилатори за клима уређај е;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за
употребу у возилима; вентилаторске грејалице;
грејачи ваздуха; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за купатила; грејачи за руке са USB
напајањем; грејачи шоље са USB напајањем; грејне
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плоче; грејни и расхладни апарати за точење топлих
и хладних напитака; електрична кувала за воду за
кућну употребу; електрична расвета за празнике;
електричне грејалице; електричне кварцне грејалице;
електричне лампе; електричне ноћне светиљке;
електричне плоче за кување; електричне рерне;
електричне рерне за кућну употребу; електрични
апарати за еспресо кафу; електрични апарати за кафу
за кућну употребу; електрични апарати за кокице;
електрични апарати за кување јаја; електрични
апарати за кување кафе; електрични апарати за
прављење кафе; електрични апарати за чај и кафу;
електрични бојлери; електрични вентилатори;
електрични
вентилатори
за
климатизацију;
електрични тостери за хлеб; електрични фенови, за
личну употребу; електрични чајници; електрични
шпорети; електрични шпорети за кућну употребу;
замрзивачи; клима уређаји; клима уређаји за
стамбени простор; кухињске справе, електричне;
микроталасне пећи (уређаји за кување); преносиве
електричне грејалице; преносиви електрични
вентилатори; фрижидери; електрични фрижидери;
преносиви фрижидери; фрижидери-замрзивачи;
вински
подруми
(фрижидери),
електрични;
електрични фрижидери за кућну употребу;
комбиновани фрижидери и замрзивачи; преносни
фрижидери, електрични; фрижидери за вино,
електрични; електрични замрзивачи; електрични
замрзивачи за кућну употребу; шпорети; сијалице;
сијалице, електричне; сијалице за расвету; сијалице
са диодама које емитују светло (LED); рефлекторске
сијалице, халогене сијалице; тостери; електрични
тостери - пећнице; електрични тостери за хлеб за
кућну употребу; електрични тостери за сендвиче,
пекачи; електрични пекачи; електрични пекачи за
кућну употребу; аутоматски пекачи хлеба за кућну
употребу; фритезе; фритезе, електричне; роштиљи;
гасни роштиљи; електрични роштиљи роштиљи,
електрични; електрични роштиљи за затворене
просторе; електрични роштиљи за отворене
просторе; електрични роштиљи (кухињски апарати);
преноси ви решои; електрични решои за кућну
употребу; решои за кућну употребу; решои на.плин
(уређаји за кување).
16 штампане ствари; периодична штампа, књиге,
књижице, брошуре и часописи; канцеларијски
материјал и прибор за писање, постери, честитке,
промотивни леци; папирне или пластичне кесе, и
папир за увијање.
21 кућне и кухињске справе и посуде; стакларија,
порцелан, грнчарија и лончарија, ручни прибор и
апарати за кућну и кухињску употребу; справе и
посуде за кућну употребу, справе за кухињску
употребу; кофе и тигањи, мали ручни апарати за
млевење сецкање, пресовање, соковници; електрични
чешљеви; електричне четкице за зубе; посуде за
ЗИС / RS / IPO
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посуђе и декоративне посуде; блендери за храну,
неелектрични
блендери,
неелектрични,
за
припремање хране; неелектрични блендери за храну
за
кућну
употребу;
грил
тигањи.
35 оглашавање; вођење послова, нарочито продаје
техничких уређаја и опреме; пословно управљање;
канцеларијски послови; помоћ у раду и управљању
привредним друштвима; помоћ у управљању
пословном, или комерцијалном делатношћу у
индустријским и комерцијалним привредним
друштвима; сакупљање разних роба у корист других,
омогућавајући клијентима да разгледају и купују ову
робу у продавницама на мало, путем распродаја,
поруџбинама поштом преко каталога, путем
електронских медија, преко wеб site-a и
телевизијских програма за куповину; дељење
проспеката директно поштом, дистрибуција узорака,
услуге малопродаје (укључујући и продају путем
интернета) техничке робе и уређај а, спортске опреме
и играчака, нарочито телевизора, монитора, лаптоп
телефона, смарт телефона, таблета, лаптоп
компјутера, компјутера и њихових компоненти, беле
технике, малих кућних апарата, кухињског прибора и
опреме, посуђа, машина за прање и сушење веша,
усисивача, клима уређаја и уређаја за грејање,
играчака, апарата за бријање, апарата за епилацију и
депилацију, тримера, преса за косу, фото апарата и
камера, аудио уређај а и звучника, ауто технике,
кућних украса, бицикала, тротинета, као и делова и
опреме за сву наведену робу.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; услуге везане за најам транспортних возила;
услуге паковања и сортирања робе пре одпремања;
услуге контроле превозних средстава и робе пре
транспорта.

Ж
кувано воће и поврће; јаја; млеко, сир, путер, јогурт и
други млечни производи; уља и масти за исхрану.
35 услуге продаје на мало у области хране и пића;
вођење, организовање и управљање пословањем;
канцеларијски послови; оглашавање.
43 услуге обезбеђивање хране и пића; послуживање
хране и пића; припремање хране и пића.
(210) Ж- 2022-1277

(220) 04.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) GOLEMIS AIR SERVICES Co. S.A., 151 Kifisias
Avenue & 2 Vasilisis Sofias, 15124 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

GOLDAIR HANDLING
(511)
35
пословно
управљање.
39 пружање услуга земаљског опслуживања на
аеродромима, организовање путовања, складиштење
робе.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
45 услуге обезбеђења.
(210) Ж- 2022-1280

(220) 04.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Mara Perić PR LEKARSKA ORDINACIJA
OPŠTE MEDICINE DONNA MEDICAL
BEOGRAD, Омладинских бригада 86ј, Нови
Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2022-1276

(220) 04.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SUSHI GROUP DOO BEOGRAD, Крунска 30,
11000, Београд (Врачар), RS
(740) Адвокат Милош Николић, Хаџи Ђерина 14,
11000, Београд (Врачар)
(540)

(531) 27.03.01; 27.03.15; 27.05.01
(511) 29 риба, месо, живина и дивљач; суши; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.03.01; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна #231F20, жута/златна #CF963Е, златна
#Е7BB5D, #BD802F
(511) 44 болничке услуге; услуге амбулантне и
болничке неге; естетска хирургија; естетска и
пластична хирургија; клиничке услуге естетске и
пластичне хирургије; здравствена нега; здравствена и
козметичка нега; здравствена и козметичка нега за
људе; медицинске и здравствене услуге; медицинске
и здравствене услуге у клиникама; услуге
здравствене и козметичке неге; услуге здравствених
клиника; услуге здравствених центара; медицинска
нега; медицинске консултације; медицинске услуге;
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Ж
медицинско консултовање; медицинско тестирање;
имплантација косе; пресађивање косе; козметичка
електролиза; хигијенска и козметичка нега; услуге
козметичке стоматологије; козметички третмани за
тело, лице и косу; третмани убризгавања филера у
козметичке сврхе; услуге козметичких третмана лица
и тела; козметички ласерски третман гљивица на
ножним ноктима; консултантске услуге у вези са
козметичким третманима; услуге лекара; медицинске
и хируршке услуге; услуге ласерског затезања коже:
услуге ласерског подмлађивања коже; услуге
медицинске и хируршке дијагнозе: пластична
хирургија.
(210) Ж- 2022-1286

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Исидора Орлић, Станоја Главаша 26/8,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.09; 25.05.25; 26.04.08; 26.04.12; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) бела, тегет плава, зелена, плава, жута,
наранџаста
(511) 16 aлбуми; атласи; бележнице; беџеви са именом
[канцеларијски прибор]; билтени; блокови за цртање;
блокови [канцеларијски материјал]; бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
ваучери; вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштани папир; врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање; географске мапе; глобуси;
гравуре; графитне мине за оловке; графичке
репродукције; графички отисци; грбови [папирни
печати]; гумиране траке за лепљење папира; гумиране
траке [канцеларијски материјал]; гумице [еластичне
траке] за канцеларије; гумице за брисање; дијаграми;
дописнице за најаву посебних догађаја; дописнице,
разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке;
држачи оловака; држачи печата; држачи списа,
докумената [канцеларијски прибор]; држачи страница
књига; електрокардиографски папир; етикете од папира
или картона; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице за
књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; индексне
карте [канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир
за умножаваче; инструменти за писање; инструменти за
цртање; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; јо јо
држачи картица са именом [канцеларијски прибор];
калеми за траке са мастилом; календари; канцеларијски
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материјал, изузев намештаја; канцеларијски материјал
и канцеларијски прибор, осим намештаја; карте;
картон; каталози; кесе за набавку од папира или
пластике; клипсе за оловке; клишеи; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књижице;
коверте; комплети за цртање; композери за слагање;
конусне
папирне
кесе;
корективна
течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор]; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]; лењири за цртање; лепак
за канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир
или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир
или употребу у домаћинству; леци, флајери; листови
папира [канцеларијски]; литографије; литографска
креда; литографска уметничка дела; литографски
камен; магазини [периодични]; магнетне табле као
канцеларијска опрема; манжетне за држање прибора за
писање; марамице од папира; маркери [писаћи прибор];
мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за
обуку [изузев апарата]; материјали за моделирање;
материјали за писање; материјали за цртање; материје
за печаћење за канцеларијску употребу; машине за
адресовање; машине за оштрење оловака, електронске
или неелектронске; машине за франкирање за
канцеларијску
употребу;
музичке
честитке,
разгледнице; навлаке за картице са именом; налепнице
[канцеларијски прибор]; наливпера; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од
папира или картона; несесери са прибором за писање;
новине; новчанице; новчанице сувенири; ногаре за
сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање
писама]; обележивачи за књиге; обрасци за
прецртавање; огласни панои од папира или картона;
ознаке за поврат пртљага од папира; оловке; оловке за
цртање; оловке од дрвеног угља; оловке са графитном
мином [техничке оловке]; омоти за папир; омоти
[канцеларијски материјал]; палете за сликаре; папир;
папир за копирање; папир за оригими; папир за писање;
папир за радиограме; папир за сликање и калиграфију;
папир за увијање; папирне или картонске кутије;
папирне облоге за фиоке, ормане, парфимисане или не;
папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; папирне траке, које нису позамантерија и
украси за косу; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; пастелне бојице [креде у
боји]; пелир папир за копије [канцеларијски материјал];
пера; пера за туш; пера од злата; пергамент;
периодичне публикације; писаљке за таблице; плакати
од папира или картона; подлоге за писање; подметачи
за сто од папира; подметачи за чаше од папира;
подметачи од папира; подне налепнице; подупирач за
руке за сликаре; подупирачи за књиге; портикле од
папира; портикле са рукавима, папирне; портрети;
ЗИС / RS / IPO
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постери; постоља за мастило; постоља за пера и оловке;
постоља за печате; постоља за фотографије; посуде за
водене боје за уметнике; посуде за писма; по судице за
боје; прекривачи столова од папира; прибор за ручно
лепљење налепница; приручници; притискачи за папир;
пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за
брисање; проспекти; рачунске таблице; самолепљиве
траке за папир или употребу у домаћинству; рибље
туткало за употребу у канцеларијама или домаћинству;
свеске; светлећи папир; сликарске четкице; сликарско
платно; слике; слике за бојење; слике, урамљене или
неурамљене; спајалице; спајалице за новац; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; столњаци од
папира; табле за цртање; табле од дрвене пулпе
[канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири за
цртање; траке за бар кодове; траке за писаће машине;
транспаренти [банери] од папира; угаони лењири за
цртање; угаоници за цртање; украсне папирне
заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима;
упијајућа хартија; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; фолије за
прецртавање; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране]; фолије, слајдови
[канцеларијски материјал]; формулари [штампани];
фото-гравуре; фотографије [штампане]; хефталице
[канцеларијски реквизит]; хистолошки препарати за
наставу; цртежи, скице; челична пера; честитке,
разгледнице; четкице за писање; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони, матрице за
умножавање; шаблони [од папира]; шестари за цртање;
школска опрема [свеске и прибор за писање]; школске
табле; шљокице за канцеларијску употребу; шпенадле
као канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
музичке партитуре; штампане публикације; штампане
ствари; штампани материјал [вискока штампа];
штампани роковници.
35 Изнајмљивање огласног простора; маркетинг;
маркетинг преко инфлуенсера; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; обавештења о пословима;
непосредно оглашавање путем поште; објављивање
рекламних текстова; обрада текста; оглашавање;
оглашавање на отвореном; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оглашавање плаћањем по клику
[рау per click оглашавање]; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге;
промоција производа преко инфлуенсера; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; услуге фотокопирања.
41 aкадемије [образовне]; вођење забавних догађаја;
електронско издаваштво; извођење представа уживо;
извођење представа варијетеа; издавање књига;
издавање текстова, осим рекламних текстова; испити
ЗИС / RS / IPO
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из области образовања; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; истраживања у
области образовања; микрофилмовање; монтажа
видеотрака;
настава,
обука;
образовање
у
интернатима; образовне услуге које пружају
асистенти за лица са посебним потребама; обука
гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање и
вођење колоквијума; организовање и вођење
конгреса; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање костимираних забавних
догађаја; организовање такмичења [образовних или
забавних]; организовање такмичења у електронским
спортовима; писање сценарија, изузев за рекламне
сврхе; писање текстова; подучавање; практична
настава [обука путем демонстрације]; превођење;
пренос знања и искуства [обучавање]; пренос
пословног знања као и техничког знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; производња подкаста;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; пружање информација
које се односе на рекреативне активности; пружање
корисничких оцена у забавне и културне сврхе;
пружање корисничких прегледа у забавне и културне
сврхе; пружање услуга у области образовања; услуге
музичког образовања; услуге мултимедијалних
библиотека; услуге образовања које пружају школе;
услуге обуке које се пружају путем симулатора;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати; услуге
позајмљивања књига у библиотекама; услуге
професионалне
преквалификације;
услуге
сертификације у образовању, наиме пружање обуке и
испитивање нивоа знања; услуге студија за снимање;
учење на даљину; физичко васпитање.
(210) Ж- 2022-1288

(220) 01.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Neoplanta Industrija mesa DOO, Приморска
90, Нови Сад, RS
(540)
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Ж
(531) 25.03.01; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) C: 0%, M:100%, Y:100%, K:0%, C:0%, M:0%,
Y:0%, K:0%, C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%
(511) 29 припремљена јела од меса.
(210) Ж- 2022-1290

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

NOZINAN

(511) 5 фармацеутски препарати за лечење упале
грла; медицинске пастиле; медицински слаткиши;
медицински спрејеви за грло; пастиле за
фармацеутску употребу; препарати за лечење кашља.
30 немедицински слаткиши; немедицинске пастиле
[кондиторски производи]; пастиле [бомбоне].
(210) Ж- 2022-1295

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) MARKO VELIČKOVIĆ PR GRIZLI FAST
FOOD, Новоградска 36, 11080, Земун, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-1291

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

REGLAN
(511) 5 фармацеутски препарати за људску употребу.
(210) Ж- 2022-1292

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.25; 08.01.06; 26.01.15;
26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, жута, црна, светло браон, тамно браон,
окер, зелена, бела, наранџаста
(511) 43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-1298

(220) 06.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) WELLGEN d.o.o. Novi Beograd, Трешњиног
цвета 1б, 11070, Нови Београд, RS
(540)

FLENTY
(511) 5
фармацеутски препарати за људску
употребу; лекови за људску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
додаци исхрани; витаминско минерални додаци
исхрани за људску употребу.
(210) Ж- 2022-1293

(220) 05.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

TILSEPTIN

34

(531) 01.13.15; 02.07.23; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.05
(591) PANTONE 669, PANTONE 2725, бела
(511) 3
козметика; немедицинска козметика и
тоалетни препарати.
5
додаци исхрани; антиоксиданси као додаци
исхрани; витамински додаци исхрани; витаминско
минерални додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани; додаци исхрани за људску употребу;
нутрицеутици као додаци исхрани; минерални
ЗИС / RS / IPO
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хранљиви додаци исхрани; минерални додаци
исхрани; течни витамински додаци исхрани; додаци
исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који
садрже цинк; додаци исхрани са козметичким
дејством; додаци исхрани који садрже аминокиселине; додаци исхрани који се првенствено
састоје од гвожђа; додаци исхрани који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани
који се првенствено састоје од магнезијума; додаци
исхрани са хранљивим материјама који се
првенствено састоје од цинка.
29 додаци исхрани; антиоксиданси као додаци
исхрани; витамински додаци исхрани; витаминско
минерални додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани; додаци исхрани за људску употребу;
нутрицеутици као додаци исхрани; минерални
хранљиви додаци исхрани; минерални додаци
исхрани; течни витамински додаци исхрани; додаци
исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који
садрже цинк; додаци исхрани са козметичким
дејством; додаци исхрани који садрже аминокиселине; додаци исхрани који се првенствено
састоје од гвожђа; додаци исхрани који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани
који се првенствено састоје од магнезијума; додаци
исхрани са хранљивим материјама који се
првенствено састоје од цинка.
32 воћни напици; безалкохолни воћни напици;
фрапеи [воћни напици, већином од воћа].
41 спортско тренирање; услуге фитнес клубова;
консултације у вези са фитнес тренингом; пружање
простора и опреме за фитнес вежбање; услуге клуба
за фитнес и физичку вежбу.
(210) Ж- 2022-1300

(220) 07.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Mivo Global d.o.o. Beograd, Кнеза Михаила 30,
11000, Београд, RS
(740) Кристиан Далеа, адвокат, Светозара Марковића
81а, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.08
(591) наранџаста, браон, црна, бела
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу; атлетске
хеланке; бадемантили; балетанке; балетанке [равне
ципеле]; балске хаљине; балске ципеле; беретке;
бермуде; бикини гаћице; бикини горњи делови; бикини
доњи делови; бикини за мушкарце; бикини купаћи
костими; бициклистичка одећа; бициклистичке јакне;
бициклистичке
капе;
бициклистичке
мајице;
бициклистичке патике; бициклистичке хеланке;
бициклистички дресови; бициклистички шорцеви; блузе;
блузе, кошуље; блуз е са дугим рукавима; блузе са
кратким рукавима; блуз е [умеци на грудима кошуље];
боди [женско рубље]; бодији за бебе и малу децу; бодији
[одећа]; боксерице; болера; бретеле за грудњаке [делови
одеће]; везена одећа; визир качкети; визир качкети
[опрема за главу]; виндјакне; водоотпорна обућа;
водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна одећа;
водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне панталоне
[панталоне]; водоотпорне ципеле; водоотпорне чизме;
водоотпорни огртачи; вунени шалови; вунени џемпери;
вунене чарапе; вунене хулахопке; вунене капе; вунене
јакне; вунена одећа; гаће; горњи делови за тенис;
голферске капе; горњи делови обуће; горњи делови
одеће за децу; горњи делови одеће за жене; горњи
делови одеће за мушкарце; горњи делови одеће за
одрасле; грудњаци; гумирана одећа за скијање на води;
доњи веш; доњи веш за упијање зноја; дводелни купаћи
костими; дебели зимски капути; дечија покривала за
главу; дечије панталоне; дечије чарапе; дечији бодији;
дечје ципеле; дечји доњи веш; дечји комбинезони за
игру; дрвена обућа, кломпе; дресови за фудбал; дресови
за одбојку; дресови [одећа]; дуги дамски шалови од
вештачког крзна; дуги дамски шалови; дуге зимске капе
са кићанком; дуге гаће; дугачки доњи веш; дугачке
хаљине; дугачке јакне; дугачке гаће; дукс мајице; дуги
капути са крзненим оковратником; дуже женске
боксерице; еластична одећа; елегантне мушке чарапе;
елегантне панталоне; еспадриле; ешарпе као одећа;
женска обућа; женска уникатна модна одећа; женске
боксерице [доњи веш]; женске најлонске чарапе, трико;
женске панталоне; женске папуче на преклоп; женске
поткошуље; женске хаљине; женске ципеле; женске
чарапе; женске чизме; женски доњи веш; женски доњи
веш до колена; женски комбинезони; женски костими;
женски купаћи костими; женски шешири који се везују
испод браде; зимске јакне; зимске рукавице; зимске
чизме; зимски капути; зној нице; знојнице за главу;
знојнице за тенис; јакне без рукава; јакне за пешачење;
јакне за планинарење; јакне за сафари; јакне за скијање
на дасци; јакне које рефлектују светлост; јакне од
вештачког крзна; јакне [одећа]; једноделни женски
комбинезони са шорцем; кабанице [одећа]; капе; капе за
купање; капе за туширање; капути; каишеви [одећа];
комплети [одећа]; комплети блуза и џемперић; комплети
кратких мајица и панталона [одећа]; комбинезони
[одећа]; комбинезони за скијање; комбинезони за плажу
за заштиту од сунца; кожни појасеви; костими за
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Ж
маскембале; кошуље за одрасле; кошуље-јакне; кошуље
за мушкарце; кошуље за жене; кошуље за децу; кравате;
крагне [одећа]; кратке панталоне бермуде; кратке
подсукње; кратке чарапе; купаће гаће; мајице; мале капе
уз главу; мали шешири; мараме за главу; мараме,
шалови; мушке боксерице; мушке мајице без рукава;
мушке ципеле; мушке чарапе; мушке панталоне; мушки
доњи веш; мушки бициклистички шортсеви; мушки
купаћи костими; мушки свечани сакои; обућа; обућа за
плажу; одела; огртачи, капути; одећа; одећа за купање;
одећа за мотоциклисте; одећа за плажу; одећа од
имитације коже; одећа од коже; одећа од латекса; одећа
од џинса; одећа са лед светлом; панталоне; памучни
џемпери; папирна одећа; папуче за купатило; папуче;
патике; плетена одећа [одећа]; плесна одећа; плес не
папучице; плесне ципеле; плесни костими; подсукње;
подгаће; појасеви за ношење новца [одећа]; пословна
одела; пословна одећа; прслуци; прслуци-ветровке;
прслуци за тренинг; пуловери без рукава; пуловери од
флиса; пуловери са капуљачом; равне ципеле; рукавице
као делови одеће; рукавице [одећа]; сандале; сандале за
купатило; спортске мајице, дресови; сукње; сукњепанталоне; траке за главу [одећа]; топ хаљине; трико;
трикои; хаљине; ципеле; чизме; чарапе и плетена
трикотажа; џемпери; шалови; шешири; шортсеви;
штитници за уши [одећа]; чарапе за једнократну
употребу; спортске чарапе; термо чарапе; чарапе без
стопала; чарапе до глежњева; чарапе за воду; чарапе за
тенис; чарапе за фудбал; чарапе папуче; држачи чарапа.
(210) Ж- 2022-1302

(220) 07.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) EH Retail Solution d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 1, 21000, Нови Сад, RS
(540)
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(511) 3 козметика; козметички препарати за купање;
одстрањивачи лака; препарати за туширање за личну
хигијену и дезодорисање [тоалетни производи];
средства за одстрањивање лака за нокте; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]; шампони.
16
вреће за ђубре [од папира или пластике];
пластична, мехураста амбалажа за паковање или
умотавање; пластичне фолије за омотавање;
упијајуће фолије од папира или пластике за паковање
хране.
(210) Ж- 2022-1303

(220) 08.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Privredno društvo za trgovinu i usluge Ducla
Trading d.o.o. Beograd, Батајнички друм бр. 209,
11080, Београд (Земун), RS
(740) Милица С. Самарџић, адвокат , Немањина 40/8,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива
(511) 35
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
услуге посредовања у трговини.
39
транспортне услуге; услуге паковања и
складиштења робе.
(210) Ж- 2022-1305

(220) 08.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) "HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP
MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA",
Пожешка 31, 11000, Београд, RS
(740) Драган Милић, адвокат , Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.15; 01.15.07; 02.03.01; 02.03.07; 02.05.03;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.15
(591) Ред Ц0 М100 Y100 К0, Ред Ц6 М100 Y100 К29,
Yеллоw Ц0 М0 Y100 К0, Блацк Ц0 М0 Y0
К100, Yеллоw Ц0 М0 Y60 К0 Софт Пинк Ц3 М27
Y31 К0 -Софт Пинк Ц11 М41 Y45 К4 -Блацк 10% Ц0
М0 Y0 К10 - Блуе Ц60 М41 Y12 К8
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(531) 02.01.08; 02.01.15; 18.05.08; 25.07.08; 25.07.20;
25.07.22; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, бела, жута
(511) 33 воћни екстракти, алкохолни; аперитиви;
дестилована пића; јабуковача; вино; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
крушковача;
алкохолне
есенције;
алкохолни
екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна
пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.
43 услуге ресторана; кетеринг хране и пића; услуге
агенција за смештај [хотелски, пансионски];
изнајмљивање привременог смештаја; пансионске
услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор;
хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге
барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других
алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и
других алкохолних пића на велико; производња
вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.
44 услуге виноградарства; консултантске услуге у
области виноградарства; узгајање биљака.
(210) Ж- 2022-1311

(220) 11.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Момир Паунић, Славка Ћурувије 41Д, 11000,
Београд-Савски венац, RS
(540)

WALTER SARAJEVSKI ĆEVAP

Ж
тоалетни
производи;
марамице
натопљене
козметичким лосионима; дезодоранси за људе или за
животиње (парфимерија); производи за освежавање
(парфемисање) просторија; украсне налепнице за
нокте; восак за полирање; брусни папир.
8 алати којима се ручно управља и справе за
обављање послова, као што су бушење, обликовање,
сечење и пирсинг, нарочито алати којима се ручно
управља за столаре, уметнике и друге занатлије, на
пример, чекиће, длета и алате за гравирање; алати за
пољопривреду, башту и уређење пејзажа којима се
ручно управља; дршке за ручне алате којима се
ручно управља, као што су ножеви и косе;
електричне и неелектричне ручне справе за личну
негу и украшавање тела, на пример, бријаче, уређаје
за увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир;
пумпе којима се ручно управља; стони прибор за
јело, као што су ножеви, виљушке и кашике,
укључујући и оне направљене од драгоцених метала.
(210) Ж- 2022-1316

(220) 12.07.2022.
(442) 15.08.2022.

(300) 37341 29.04.2022. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(511) 29
месо, месне прерађевине; ћевапчићи;
пљескавице, суџукице, конзервисано и занрзнуто.
32 пиво.
33 алкохолна пића; вина; жестока пића.
43 услуге припремања и обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-1313

(220) 12.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Beauty Tools DOO Beograd, Кнеза Михаила 33
спрат 2, 11000, Београд, RS
(740) Јана Полак, адвокат, Проте Матеје 30/6, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.03.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна black CMYK (0,0,0,100), жута yellow
CMYK (0,100,0,0,)
(511) 3 немедицински тоалетни производи, као и
средства за чишћење за употребу у кући и другим
окружењима, нарочито хигијенски препарати који су
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.04; 27.05.21
(511) 34 жичани вапоризатори за електронске цигарете
и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или
прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван
за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек;
снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије
за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за
пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета,
упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи,
дувански производи за загревање, електронски уређаји
и њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори за
употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске

37

Гласник интелектуалне својине 2022/8a
Intellectual Property Gazette 2022/8a

Ж
цигарете као замена за традиционалне цигарете;
електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију
никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански
производи и замене за дуван; артикли за пушаче
електронских цигарета; делови и опрема за наведене
производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и
цигара које се загревају и дуванских штапића који се
загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2022-1318

(210) Ж- 2022-1319

(220) 08.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) GAMES.CON GROUP d.o.o. Beograd,
Цариградкса 21/4, 11000, Београд, RS
(740) Јована Дотлић, адвокат, Хиландарска 24/2,
11000, Београд
(540)

(220) 12.07.2022.
(442) 15.08.2022.

(300) 37340 29.04.2022. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.03; 27.05.21
(511) 34
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
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(531) 24.15.07; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, светло сива, тамно сива
(511) 28 апарати и машине за куглање; дама [игра];
даме [игра]; коцкице 28 280051; домине; шах; стони
фудбал; друштвене игре; триктрак игре; апарати за
игре; играчке висеће вртешке; возила играчке;
апаратура за избацивање тениских лоптица; точак за
рулет; играчке возила на даљинско управљање;
машине за забаву, аутоматске и које се покрећу
кованицама; електронске мете; апарати за игре на
срећу; слот машине [машине за игре]; чипови за игре
на срећу; машине за видео игре; преносиве видео
игре са дисплејем од течних кристала; апарати за
аркадне видео игре; контролери за конзоле за игру;
машине за избацивање лоптица; жироскопи и
стабилизатори лета за моделе авиона; командне
ручице [џојстици] за видео игре; заштитне фолије
прилагођене за екране преносних игара; дронови
[играчке]; роботи играчке; преносне игре и играчке
са телекомуникационим функцијама; конзоле за
видео игре; ручне конзоле за играње видео игара;
екстерни вентилатори за конзоле за игру.
35 организовање сајмова.
41 услуге забавних паркова; услуге разоноде; услуге
забављача; организовање такмичења [образовних
или забавних]; настава, обука; образовне услуге;
услуге пружања обуке; производња филмова, који
нису рекламни филмови; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
услуге дискотека; пружање услуга у области
образовања; пружање услуга у области забаве и
разоноде; организовање изложби за културне или
образовне потребе; услуге игара на срећу; припрема
и вођење семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука]; пружање
услуга аутомата за аркадне игрице; услуге игара
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пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком]; изнајмљивање опреме за играње;
омогућавање коришћења онлајн музике, која се не
може преузимати; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати;
изнајмљивање тренажних симулатора; организовање
такмичења у електронским спортовима; услуге
електронских спортова; услуге библиотека игара;
услуге мултимедијалних библиотека; изнајмљивање
читача електронских књига; организовање забавних
догађаја; припрема и вођење спортских догађаја;
вођење забавних догађаја; бекство из собе [забава];
игра бекства из собе [забава].
(210) Ж- 2022-1320

(220) 11.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS
(540)

REČ
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-1323

(220) 13.07.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) Југоремедија фабрика лекова д.о.о.
Зрењанин, Панчевачка б.б., 26000, Зрењанин, RS
(740) Грковић Владимир, адвокат, Београдска 41,
11000, Београд
(540)

Vitarem
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; дезинфекциона средства.

Ж
(540)

TRIANDA
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-1394

(220) 02.08.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

ZOFKOL
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-1395

(220) 02.08.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

ZOLSTYN
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-1413

(220) 05.08.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye, 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000,
Београд
(540)

Eksaban
(511) 5 лекови за медицинску употребу.

(210) Ж- 2022-1393

(220) 02.08.2022.
(442) 15.08.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
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