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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

7 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01C 1/00 (2006.01)

 A01G 7/00 (2006.01)

 A01H 5/10 (2018.01)

 C01B 32/156 (2017.01) 

(11) 2021/0353 A1 

(21) P-2021/0353 (22) 19.03.2021. 

(54) UPOTREBA NETOKSIČNIH UGLJENIČNIH 

NANOČESTICA FULERENOLA KAO 

PROTEKTORA BILJAKA U USLOVIMA SUŠNOG 

STRESA 

(71) ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Krilova 1a, 21000, Novi 

Sad, RS; BORIŠEV, Milan, Miše Dimitrijevića 4b, 

21000, Novi Sad, RS; BORIŠEV, Ivana, Miše 

Dimitrijevića 4b, 21000, Novi Sad, RS; ŽUPUNSKI, 

Milan, Đorđa Servickog 1/10, 21000, Novi Sad, RS 

(72) ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Krilova 1a, 21000, Novi 

Sad, RS; BORIŠEV, Milan, Miše Dimitrijevića 4b, 

21000, Novi Sad, RS; BORIŠEV, Ivana, Miše 

Dimitrijevića 4b, 21000, Novi Sad, RS; ŽUPUNSKI, 

Milan, Đorđa Servickog 1/10, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Predmetni pronalazak se odnosi na upotrebu 

ugljeničnih polihidroksilnih, polianjonskih fulerenolskih 

nanočestica (FNČ) u cilju stimulisanja produktivnosti 

poljoprivrednih biljaka, izloženih uslovima vodnog 

deficita, odnosno radi zaštite biljaka od posledica sušnog 

stresa. Primena FNČ se može vršiti folijarnim 

nanošenjem vodenog rastvora na listove biljaka ili 

postupcima prajminga semena biljaka, takođe sa 

vodenim rastvorom nanoformulacijama FNČ. Vodeni 

rastvor nanoformulacije FNČ stimuliše antioksidativni 

kapacitet biljke, stabilizuje osmotske uslove u tkivima, 

redukuje lipidnu peroksidaciju i posledično povećava 

prinos biljaka tretiranim FNČ. 

 

(54) THE USE OF NONTOXIC CARBON FULLERENOL 

NANOPARTICLES AS A PROTECTOR OF PLANTS 

EXPOSED TO DROUGHT STRESS 

 

(57) The presented invention relates to the use of carbon 

polyhydroxyl, polyanionic fullerenol nanoparticles 

(FNCs) in order to stimulate the productivity of 

agricultural plants exposed to water deficit conditions, 

i.e. to protect plants from the effects of drought stress. 

The application of FNC can be acchieved by foliar 

application of an aqueous solution on plant leaves or by 

methods of priming plant seeds, also with an aqueous 

solution by nanoformulations of FNC. An aqueous 

solution of FNC nanoformulation stimulates the 

antioxidant capacity of the plant, stabilizes osmotic 

conditions in tissues, reduces lipid peroxidation and 

consequently increases the yield of plants treated with 

FNC. 

(51)  A61K 31/47 (2006.01)

 A61K 31/4709(2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 2021/0304 A1 

(21) P-2021/0304 (22) 10.03.2021. 

(54) SUPSTITUISANI TIOFENSKI DERIVATI 

HINOLINA I NJIHOVA UPOTREBA 

(71) SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, 

Kneza Mihaila 35, 11000, Beograd, RS 

(72) ŠOLAJA, Bogdan , Gospodar Jevremova 25, 

11000, Beograd, RS;   SRDIĆ-RAJIĆ, Tatjana , Stevana 

Hristića 4, stan 11, 11000, Beograd, RS; SELAKOVIĆ 

Milica , Oktobarska 17 , 11000, Beograd, RS;   PAVIĆ, 

Aleksandar ,   Žorža Klemansoa 14, 11000, Beograd, 

RS; VERBIĆ, Tatjana , Pera Ćetkovića 25a , 11060, 

Beograd, RS; GRAHOVAC, Jelena , Vojvode Dobrnjca 

22, 11000, Beograd, RS; SELAKOVIĆ, Života , 

Generala Štefanika 11/39, 11000, Beograd, RS;   

MARKOVIĆ, Olivera , Zaplanjska 69/24 ,  

11000, Beograd, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na tiofenske derivate hinolina 

i njihove farmaceutski prihvatljive soli za upotrebu kao 

lekova, medicinskih proizvoda ili u farmaceutskih 

kompozicija odnosno preparata kao antitumorskih 

agenasa u postupku lečenja karcinoma, a naročito 

adenokarcinom pankreasa i kolorektalni adenokarcinom 

kod sisara. Detaljnije predmetni pronalazak se odnosi na 

supstituisane tiofenske derivate hinolina, odnosno 4-{5-

[4-({[8-(hinolin-4-ilamino)oktil]amino}metil)fenil] 

tiofen-2-il}benzonitrila i srodnih jedinjenja i njihovih 

farmaceutski prihvatljivih soli za upotrebu u lečenju 

raka, odnosno adenokarcinoma pankreasa i 

kolorektalnog adenokarcinoma kod sisara, a posebno 

čoveka. Pronalazak se odnosi i na upotrebu ovih 

tiofenskih derivata hinolina ili njihovih farmaceutski 

prihvatljivih soli za proizvodnju leka za upotrebu u 

lečenju karcinoma, a posebno adenokarcinoma 

pankreasa i kolorektalnog adenokarcinoma, kao i na 

postupak inhibicije rasta adenokarcinoma pankreasa i 

inhibicije metastaza ćelija adenokarcinoma pankreasa, 

inhibicije rasta i inhibicije metastaze kolorektalnog 

adenokarcinoma i na postupak ubijanja tumorskih ćelija 

i/ili sprečavanja njihovog umnožavanja. 

 

(54) SUPSTITUTED  THIOPHENE QUINOLINE 

DERIVATIVIES  AND USE THEREOF 

 

(57) The invention relates to thiophene derivatives of 

quinoline and their pharmaceutically acceptable salts for 

use as medicaments, medicinal products or in 

pharmaceutical preparations as antitumor agents in the 

treatment of cancer, in particular colorectal 



 

 

 

 

А 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

8 ЗИС / RS / IPO 

 

adenocarcinoma and pancreatic adenocarcinoma in 

mammals. In more detail, the present invention relates to 

substituted thiophene derivatives of quinoline namely 4-

{5-[4-({[8-(quinoline-4-ylamino)octyl] amino}methyl) 

phenyl]thiophen-2-yl}benzonitrile and related 

compounds and their pharmaceutically acceptable salts 

for use in the treatment of cancer, i.e., colorectal 

adenocarcinoma and pancreatic adenocarcinoma in 

mammals, particular in humans. The invention relates to 

use of the subject thiophene derivatives of quinoline and 

their pharmaceutically acceptable salts for use in 

manufacturing of the drug for the use in treatment of 

cancer, in particular colon adenocarcinoma and 

pancreatic adenocarcinoma, and to method of inhibiting 

the growth of pancreatic adenocarcinoma and inhibiting 

the metastasis of pancreatic adenocarcinoma, inhibiting 

the growth and inhibiting the metastasis of colorectal 

adenocarcinoma and the method of killing tumor cells 

and/or preventing replication thereof. 
 

(51)  A61K 36/73 (2006.01)

 A23L 33/145 (2016.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/295 (2006.01)

 A61K 31/30 (2006.01)

 A61K 31/315 (2006.01)

 A61P 7/06 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01) 

(11) 2021/0315 A1 

(21) P-2021/0315 (22) 15.03.2021. 

(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE KOJE 

SADRŽE EKSTRAKT ARONIJE ZA PREVENCIJU 

I LEČENJE ANEMIJE 

(71) PHARMANOVA DOO OBRENOVAC DRUŠTVO 

ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA, Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 

(72) Pronalazači ne žele da budu navedeni, , RS 

(74) ILIĆ, STOJANOVIĆ, Snežana, Đermanovićeva 9, 

16000 Leskovac 

(57) Jedinstvenost pronalaska je u primeni farmaceutskih 

kompozicija na bazi ekstrakta aronije sa visokim sadržajem 

polifenola (posebno fenolnih kiselina, flavonolnih glikozida 

i antocijanina) i esecijalnih mikroelemenata (prvenstveno 

gvožđa, cinka, bakra i mangana) za primenu u prevenciji i 

terapiji anemije i/ili zapaljenskog procesa i/ili oksidativnog 

stresa i njihovih posledica. Pronalazak obuhvata 

farmaceutske i nutraceutske preparate u čvrstom tečnom ili 

polučvrstom obliku, uključujući i postupke za njihovo 

dobijanje, za primenu kod pacijenata sa dijagnostikovanom 

anemijom. Rezultati kliničkih ispitivanja na ljudima, 

potvrđuju pozitivne efekte primene ekstrakta aronije na 

poboljšanje hematoloških parametara  (poboljšanje 

hemoglobina, haptoglobina, statusa gvožđa i eritropoetina i 

smanjenje transferina), smanjenje upale i poboljšanje 

antioksidativnog kapaciteta kod bolesnika sa 

hemodijaliznom anemijom. 

(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

CONTAINING ARONIA EXTRACT FOR 

PREVENTION AND TREATMENT OF ANEMIA 

 

(57) The uniqueness of the invention is in the  use  of 

pharmaceutical compositions based on chokeberry 

extracts with a high level  of polyphenols 

content  (especially phenolic acids, flavonoid glycosides 

and anthocyanins) and essential  trace elements 

(primarily iron, zinc, copper and manganese) for use in 

the prevention and   treatment of anemia and/or 

inflammation  process and/or oxidative stress and their 

consequences. The invention  comprises 

pharmaceutical  compositions  in solid liquid or semi-

solid form, including methods  for  their preparation,  for 

use  by  patients with diagnosed anemia. Clinical 

trials  results in humans confirm the positive effects of 

chokeberry extract on the hematological 

parameters  (improvement of hemoglobin, haptoglobin, 

iron and erythropoietin status and reduction of 

transferrin), reduction  in  inflammations  and 

improvement of antioxidant capacity in patients with 

hemodialysis anemia. 
 

(51)  A63H 33/08 (2006.01)

 E04H 15/26 (2006.01)

 E04H 15/34 (2006.01) 

(11) 2021/0260 A1 

(21) P-2021/0260 (22) 01.03.2021. 

(54) DEČIJI ŠATOR SA SIGURNOSNIM 

NITNAMA ZA ZATEZANJE ŠATORSKOG 

PLATNA 

(71) JEMRIĆ, Zvonimir, Bulevar oslobođenja 034/8/32, 

21000, Novi Sad, RS 

(72) JEMRIĆ, Zvonimir, Bulevar oslobođenja 034/8/32, 

21000, Novi Sad, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na dečiji šator sa sigurnosnim 

nitnama za zatezanje šatorskog platna koji obuhvata 

ukoso postavljene četiri vertikalne letvice (F) povezane 

pri dnu sa dve horizontalne letvice (E), a na vrhu sa 

horizontalnom letvicom (G) i šatorsko platno (P). Na 

vertikalnoj letvici (F) se postavlja sigurnosna nitna (C) 

kojom se drvena konstrukcija dečijeg šatora povezuje sa 

šatorskim platnom (P). Primenom sigurnosnih nitni (C) 

prenosi se deo sile (D) zatezanja sa drvene konstrukcije 

šatora na šatorsko platno (P). Šatorsko platno (P) prima 

od konstrukcije deo opterećenja i amortizuje ga. Na taj 

način se povećava ukupna stabilnost dečijeg šatora. 
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(54) CHILDREN'S TENT WITH SAFETY SNAP 

FASTENER FOR TENT CANVAS TENSION 

 

(57) The invention relates to a children's tent with safety 

snap fastener for tightening the tent canvas, which 

includes four obliquely placed vertical slats (F) 

connected at the bottom with two horizontal slats (E) and 

at the top with a horizontal slat (G) and a tent canvas (P). 

A safety snap fastener (C) is placed on the vertical slat 

(F), which connects the wooden construction of the 

children's tent with the tent canvas (P). By applying 

safety snap fastener (C), a part of the tension force (D) is 

transferred from the wooden construction of the tent to 

the tent canvas (P). The tent canvas (P) receives part of 

the load from the structure and depreciates it. This 

increases the overall stability of the children's tent. 
 

(51)  B23P 15/00 (2006.01)

 C22C 19/03 (2006.01) 
(11) 2021/0356 A1 

(21) P-2021/0356 (22) 18.03.2021. 

(54) POSTUPAK OCENE OBRADLJIVOSTI 

SUPERLEGURA MAŠINSKOM OBRADOM 

(71) CENTAR ZA SINTEZU, PROCESIRANJE I 

KARAKTERIZACIJU MATERIJALA ZA PRIMENU 

U EKSTREMNIM USLOVIMA-CEXTREME LAB 

INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA, Mike 

Petrovića Alasa 12-14, 11351, Beograd-Vinča, RS 

(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050, 

Beograd, RS; PAVKOV, Vladimir, Save Kovačevića 26, 

25101, Sombor, RS; MAKSIMOVIĆ, Vesna, Ivana 

Ribara 49/15, 11070, Beograd, RS; MATOVIĆ, Branko, 

Svetogorska 4, 11351, Beograd, RS 

(57) Postupak ocene obradljivosti superlegura 

mašinskom obradom je postupak u kome se primenjuju 

tri kriterijuma obradljivosti: ocena obradljivosti preko 

postojanosti alata, ocena obradljivosti preko temperatura 

pri mašinskoj obradi rezanjem i ocena obradljivosti na 

osnovu oblika i stepena deformisanosti strugotine. Za 

određivanje ovih ocena korišćeni su eksperimentalni 

podaci dobijeni snimanjem toka habanja alata, merenjem 

temperatura u zoni rezanja i određivanjem vrednosti 

faktora sabijanja strugotine pri obradi superlegura na 

bazi nikla IN-100 i MAR-M247.  

  

 
 

(54) MACHINABILITY ASSESMENT PROCEDURE 

OF SUPERALLOYS 

 

(57) The machinability assessment procedure of 

superalloys is a procedure in which three machinability 

criteria are applied: machinability assessment based on 

tool stability, machinability assessment based on cutting 

temperatures and machinability assessment based on the 

shape and degree of chip deformation. To determine 

these assesments, experimental data obtained by 

recording tool wear process, measuring temperatures in 

the cutting zone and determining the value of the chip 

compaction factor when processing nickel-based 

superalloys IN-100 and MAR-M247 were used. 
 

(51)  C02F 1/00 (2006.01)

 B01J 23/745 (2006.01)

 C02F 1/72 (2006.01)

 C02F 9/00 (2006.01) 

(11) 2021/0283 A1 

(21) P-2021/0283 (22) 04.03.2021. 

(54) UREĐAJ ZA FOTOHEMIJSKU 

OKSIDATIVNU RAZGRADNJU REZIDUALNIH 

KOLIČINA ORGANSKIH JEDINJENJA IZ 

RAZLIČITIH TIPOVA OTPADNIH VODA -

ŠARŽNI I KONTINUALNI MOD 

(71) BANIĆ, Nemanja, Vojvode Putnika 59, 23300, 

Kikinda, RS; ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Krilova 1a, 

21000, Novi Sad, RS 

(72) BANIĆ, Nemanja, Vojvode Putnika 59, 23300, 

Kikinda, RS; ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Krilova 1a, 

21000, Novi Sad, RS 
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(57) Broj reaktivnih kiseoničnih vrsta odgovornih za 

razgradnju organskih jedinjenja, a koji nastaju u 

fotohemijskim procesima zavisi od geometrije 

fotohemijskih reaktora. Pored dizajna, efikasnost 

fotohemijskih reaktora se može povećati primenom 

novih nanočestičnih fotokatalizatora, barbotiranjem vode 

(vazduhom, kiseonikom ili ozonom), podešavanjem pH i 

temperature, primenom vodonik peroksida ili drugih 

oksidacionih sredstava, ozračivanjem UVB ili UVC 

zračenjem, primenom Fentonove/foto-Fentonove 

reakcije. Prikazani pronalazak se odnosi na konstrukciju 

univerzalnog uređaja za fotohemijsku oksidativnu 

razgradnju, rezidualnih količina organskih jedinjenja iz 

različitih tipova otpadnih voda koje su preopterećene 

organskom materijom. Funkcionisanje uređaja se zasniva 

na kombinovanju različitih viših procesa oksidacije u 

prisustvu/odsustvu nanočestičnih fotokatalizatora pod 

uticajem sunčevog ili veštačkog UV zračenja. Primena 

sunčevog zračenja može u značajnoj meri da smanji 

troškove upotrebe fotoreaktora. Takođe, uređaj je 

konstruisan i za kontinualnu aeraciju, ozonizaciju ili 

oksigenaciju kao i za primenu Fentonove reakcije radi 

dodatnog povećanja efikasnosti. Funkcionisanje uređaja 

može biti u šaržnom ili kontinualnom modu. 

Konstrukcija uređaja u šaržnom modu obezbeđuje 

jednostavano dislociranje i upravljanje. Rad u 

kontinualnom modu se postiže rednim vezivanjem dva 

ili više osnovnih modula uređaja sa srazmerno većim 

rezervoarom. 

  

 
 

(54) DEVICE FOR PHOTOCHEMICAL OXIDATIVE 

DEGRADATION OF RESIDUAL QUANTITIES OF 

ORGANIC COMPOUNDS FROM DIFFERENT 

TYPES OF WASTEWATER-BATCH AND 

CONTINUOUS MODE 

 

(57) In photochemical processes, the number of reactive 

oxygen species responsible for the degradation of 

organic compounds formed depends on photochemical 

reactors' geometry. In addition to design, photochemical 

reactors' efficiency can be increased by using new 

nanoparticle photocatalysts, bubbling water (air, oxygen 

or ozone), adjusting pH and temperature, using hydrogen 

peroxide or other oxidizing agents, irradiating with UVB 

or UVC radiation, using Fenton / photo-Fenton 

reaction. The present invention relates to constructing a 

universal device for photochemical oxidative 

degradation of residual amounts of organic compounds 

from different types of wastewater that are overloaded 

with organic matter. This device's operation is based on 

combining different advanced oxidation processes in the 

presence/absence of nanoparticle photocatalysts under 

the influence of solar or artificial UV radiation. The use 

of solar radiation can significantly reduce the cost of 

using a photoreactor. Also, the device is designed for 

continuous aeration, ozonation or oxygenation, and the 

application of the Fenton reaction to increasing 

efficiency further. The operation of the device can be in 

batch or continuous mode. The design of the device in 

batch mode provides easy dislocation and driving. 

Operation in continuous mode is achieved by 

sequentially connecting two or more basic device 

modules with a larger tank. 
 

(51)  E01F 11/00 (2006.01)

 E01F 9/529 (2016.01)

 E01F 13/08 (2006.01)

 F03G 7/08 (2006.01)

 H02K 7/02 (2006.01)

 H02K 7/06 (2006.01)

 H02K 7/10 (2006.01)

 H02K 7/116 (2006.01) 

(11) 2021/0384 A1 

(21) P-2021/0384 (22) 26.03.2021. 

(54) PODNA RAMPA SA AUTONOMNIM 

NAPAJANJEM I UPRAVLJANJEM PREKO 

APLIKACIJE 

(71) AVANTECH ELECTRONICS DOO BEOGRAD, 

Živojina Žujovića 14, 11056, Beograd, RS 

(72) PAVLOVIĆ, Goran, Živojina Žujovića 14, 11120, 

Beograd, RS 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 

(57) Podna rampa sa autonomnim napajanjem i 

upravljanjem preko aplikacije spada u oblast pametnih 

naprava koje se koriste u saobraćaju i omogućavaju 

racionalno korišćanje parking prostora sa autonomnim 

električnim napajanjem i upravljanjem preko 

autorizovane aplikacije pomoću mobilnih telefona, 

tableta ili personalnih računara. Napravu čine: centralno 

kućište (70), naspramno izvedeni nagazni sklopovi (1), 

simetrično raspoređeni sklopovi (2) zateznih opruga, 

sklopovi (3) multiplikatora obrtnog kretanja i sklopovi 

(4) generatora sa zamajcem (5) izvedeni tako da su 

simetrično međusobno povezani zajedničkom 

elektronskim sklopom (6), baterijom (7) i sklopom (8) za 

podizanje i spuštanje rampe. Rad predmetne naprave 

zasnovan je iskorišćenju sile potiska stvorene prilikom 
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prelaska točkova (56) preko gazišta (9), pretvorene u 

obrtno kretanje koje multiplikovano omogućava rad 

generatora (10) za proizvodnju električne energije koja 

se akumulira u bateriji (7). 

  

 
 

(54) A FLOOR RAMP WITH AUTONOMOUS 

POWER SUPPLY AND CONTROL VIA 

APPLICATION 

 

(57) A floor ramp with autonomous power supply and 

control via  application on mobile phones, tablets, or 

personal computers falls within the area of  smart 

devices used in traffic that enables rational use of 

parking spaces.  Тhe device comprises: a central housing 

(70), oppositely disposed tread assemblies (1), 

symmetrically arranged assemblies (2) of tension 

springs, assemblies (3) of the rotational multiplier, and 

assemblies (4) of the flywheel (5) with a generator (10) 

made so that they are symmetrically interconnected by a 

common electronic assembly (6), a battery (7) and an 

assembly (8) for raising and lowering the ramp. The 

operation of the device is based on use of the thrust force 

created by movement of wheels (56) passing over a tread 

(9), converted into a rotational motion that multiplies the 

operation of the generator (10) to produce electricity 

accumulated in the battery (7). 
 

(51)  G01R 33/032 (2006.01) (11) 2021/0388 A1 

(21) P-2021/0388 (22) 26.03.2021. 

(54) SISTEM ZA MERENJE MAGNETSKOG 

POLJA ODREĐIVANJEM FARADEJEVOG 

EFEKTA POMOĆU DIGITALNE HOLOGRAFIJE 

(71) ATANASIJEVIĆ, Petar, Deli Radivoja 1, 11000, 

Beograd, RS; KRAJINIĆ, Filip, Bulevar oslobođenja 80, 

11000, Beograd, RS; MIHAILOVIĆ, Peđa, Gospodara 

Vučića 231, 11000, Beograd, RS 

(72) ATANASIJEVIĆ, Petar, Deli Radivoja 1, 11000, 

Beograd, RS; KRAJINIĆ, Filip, Bulevar oslobođenja 80, 

11000, Beograd, RS; MIHAILOVIĆ, Peđa, Gospodara 

Vučića 231, 11000, Beograd, RS 

(57) Pronalazak pripada oblasti optičkih mernih sistema 

a konkretno se odnosi na merenje magnetskog polja 

pomoću Faradejsvog efekta. Pozadinsko zračenje i 

neizbežna promena snage svetlosnog izvora unose 

sistematsku grešku u merenje. Uklanjanje oba uticaja 

moguće je pomoću Δ/Σ normalizacije primenjene na 

podatke jednog rekonstruisanog holograma pod uslovom 

da pri snimanju holograma postoje dva referentna snopa 

međusobno ortogonalnih polarizacija. U digitalnoj 

holografiji vremenski konstantno zračenje, pozadinsko 

zračenje, se pojavljuje u sredini rekonstruisanog 

holograma i izdvojeno od dela koji nosi informaciju i 

može se prostorno filtrirati. Ovako se izbegava i 

snimanje referentnog holograma što uklanja problem 

vibracija i malih pomeraja optičkih komponenti. 

Pronalazak se može primeniti za vizuelizaciju 

magnetskog polja, karakterizaciju stalnih magneta, 

praćenje magnetskog polja u okolini električnih uređaja, 

određivanje Verdeove konstante kristala i mapiranje 

defekata optičkih kristala. 

  

 
 

(54) MAGNETIC FIELD MEASURING SYSTEM BY 

DETERMINING THE FARADAY EFFECT USING 

DIGITAL HOLOGRAPHY 

 

(57) Invention belongs to the field of optical measuring 

systems and specifically refers to the measurement of the 

magnetic field using the Faraday effect. Background 

radiation and the inevitable change in the power of the light 

source introduce a systematic error into the measurement. 

Removal of both influences is possible by means of Δ/Σ 

normalization applied to the data of one reconstructed 

hologram, provided that when recording the hologram there 

are two reference beams with mutually orthogonal 

polarization. In digital holography, time-constant radiation, 

background radiation, appears in the middle of the 

reconstructed hologram and is separated from the 

information-bearing part and can be spatially filtered. In this 

way, the recording of the reference hologram is also avoided, 

which eliminates the problem of vibrations and small 

movements of the optical components. Invention can be 

applied for magnetic field visualization, permanent magnets 

characterization, monitoring of the magnetic field in the 

electrical devices environment, the Verde constant of crystals 

determination and defects mapping of optical crystals. 
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(87) WO 23.08.2018.   WO 2018/149674 
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Ludwigshafen am Rhein, DE 
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 C23C 16/455 (2006.01) 

(11) 63496 B1 

(21) P-2022/0685 (22) 23.05.2014. 

(30) EP  24.05.2013.  13169219 

(86) WO 23.05.2014.   PCT/EP2014/060746 

(87) WO 27.11.2014.   WO 2014/187995 

(96) 23.05.2014.   14725742.2 

(97) 27.04.2022.   EP3003286 B   2022/17   EN 

(54) POSTUPAK PRIPREMANJA ČVRSTIH 

NANOČESTICA SA NEORGANSKOM 

OBLOGOM I NJIHOVA UPOTREBA 

METHOD OF PREPARING SOLID 

NANOPARTICLES WITH INORGANIC COATING 

AND USE THEREOF 

(73) NANEXA AB, Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala, SE 

(72) CARLSSON, Jan-Otto, Malma Parkväg 5A, S-756 

45 Uppsala, SE; JOHANSSON, Anders, 

Ulleråkersvägen 80, S-756 43 Uppsala, SE; ROOTH, 

Mårten, Spakbacken 227, S-741 94 Knivsta, SE 

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

(51)  A61K 31/045 (2006.01)

 A61K 8/34 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 9/107 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 17/06 (2006.01)

 A61P 17/10 (2006.01)

 A61Q 5/06 (2006.01)

 A61Q 19/00 (2006.01) 

(11) 63527 B1 

(21) P-2022/0781 (22) 21.05.2019. 

(30) IT  22.05.2018.  201800005585 

(86) WO 21.05.2019.   PCT/EP2019/063143 

(87) WO 28.11.2019.   WO 2019/224211 

(96) 21.05.2019.   19731151.7 

(97) 22.06.2022.   EP3796897 B   2022/25   EN 

(54) JEDINJENJA ZA PREVENCIJU I LEČENJE 

OŠTEĆENJA KOŽE ILI SLUZOKOŽE KOJA 

IMAJU INFLAMATORNU KOMPONENTU 

COMPOUNDS FOR PREVENTING AND TREATING 

SKIN OR MUCOSAL AFFECTIONS HAVING AN 

INFLAMMATORY COMPONENT 

(73) GIULIANI S.P.A., Via Palagi, 2, 20129 Milano, IT 

(72) GIULIANI, Giammaria, Via Collina d'oro, 35, 6926 

MONTAGNOLA, CH; PAUS, Ralf, Hummelsbuetteler 

Kirchenweg 82, 22339 HAMBURG, DE; CHERET, 

Jérémy, Rüschhausweg 17, 48149 Muenster, DE; 

MARZANI, Barbara, Via G. Marconi 13, 27020 

Carbonara Al Ticino, IT; BARONI, Sergio, Via Piazzolo 

3, 24030 VILLA D'ADDA, IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/137 (2006.01)

 A61K 9/20 (2006.01) 
(11) 63521 B1 

(21) P-2022/0798 (22) 10.11.2020. 

(96) 10.11.2020.   20206800.3 

(97) 13.07.2022.   EP3995135 B   2022/28   DE 

(54) OBLICI DOZE SA PRODUŽENIM 

OSLOBAĐANJEM SOLI TAPENTADOLA SA L-

(+)-VINSKOM KISELINOM 

PROLONGED RELEASE DOSAGE FORM OF 

TAPENTADOL L-(+)- TARTARIC ACID SALT 

(73) GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6,  

52078 Aachen, DE 

(72) BERTRAM, Ulrike, , 52066 Aachen, DE; 

REINHOLD, Ulrich, , 52076 Aachen, DE; GROSSE, 

Christian, , 52072 Aachen, DE; HARTMANN, Carmen, 

, 50859 Köln, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/46 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/245 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61P 27/02 (2006.01) 

(11) 63486 B1 

(21) P-2022/0765 (22) 23.06.2015. 

(86) WO 23.06.2015.   PCT/US2015/037249 

(87) WO 30.12.2015.   WO 2015/200361 

(96) 23.06.2015.   15811865.3 

(97) 01.06.2022.   EP3160471 B   2022/22   EN 

(54) OFTALMOLOŠKI SASTAVI KOJI 

OBUHVATAJU MUSKARINSKI ANTAGONIST I 

DEUTERISANU VODU 
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OPHTHALMIC COMPOSITIONS COMPRISING A 

MUSCARINIC ANTAGONIST AND DEUTERATED 

WATER 

(73) SYDNEXIS, INC., 445 Marine View Ave., Suite 

295, Del Mar, CA 92014, US 

(72) OSTROW, Gregory, I., 14051 Caminito Vistana, 

San Diego, CA 92130, US; WIDDER, Kenneth, J., P.O. 

Box 676250, Rancho Santa Fe, CA 92067, US; BAKER, 

David, S., 7205 Aviara Drive, Carlsbad, CA 92011, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  A61K 31/506 (2006.01)

 A61K 31/496 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01)

 C07D 405/06 (2006.01)

 C07F 9/6512 (2006.01) 

(11) 63534 B1 

(21) P-2022/0826 (22) 03.11.2017. 

(30) US  04.11.2016.  201662417670 P 

(86) WO 03.11.2017.   PCT/US2017/059927 

(87) WO 11.05.2018.   WO 2018/085652 

(96) 03.11.2017.   17866600.4 

(97) 13.07.2022.   EP3535275 B   2022/28   EN 

(54) FARMACEUTSKE KOMBINACIJE KOJE 

SADRŽE INHIBITOR HISTON DEACETILAZE I 

INHIBITOR BCL-2 I POSTUPCI ZA NJIHOVU 

UPOTREBU 

PHARMACEUTICAL COMBINATIONS 

COMPRISING A HISTONE DEACETYLASE 

INHIBITOR AND A BCL-2 INHIBITOR AND 

METHODS OF USE THEREOF 

(73) ACETYLON PHARMACEUTICALS, INC., 70 

Fargo Street, Suite 205, Boston, MA 02210-2138, US 

(72) MOORE, Nathan, 50 Park Row West Apt. 731, 

Providence, Rhode Island 02903, US; MIN, Chengyin, 

11 Oak Street Unit 26, Wellesley, Massachusetts 02482, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 35/18 (2015.01)

 A61K 9/14 (2006.01)

 A61K 9/51 (2006.01)

 A61K 47/69 (2017.01)

 A61P 7/04 (2006.01) 

(11) 63537 B1 

(21) P-2022/0717 (22) 29.11.2017. 

(30) US  30.11.2016.  201662428155 P 

(86) WO 29.11.2017.   PCT/US2017/063700 

(87) WO 07.06.2018.   WO 2018/102409 

(96) 29.11.2017.   17876484.1 

(97) 06.07.2022.   EP3548092 B   2022/27   EN 

(54) SMEŠA RMP I METODE KORIŠĆENJA 

RMP COMPOSITION AND METHODS OF USE 

(73) UNIVERSITY OF MIAMI, 1951 N.W. 7th Avenue, 

Miami, FL 33136, US; RXMP THERAPEUTICS, LLC, 

790 N.W. 107th Avenue Suite 215, Miami, FL 33172, US 

 

(72) AHN, Yeon, S., 7771 Palmetto Court, Pinecrest, FL 

33156, US; JY, Wenche, 11860 S.W. 81 Road, Miami, 

FL 33156, US; HORSTMAN, Lawrence, L., 5301 Pine 

Terrace, Plantation, FL 33317, US; PAMUKCU, Rifat, 

125 North 4th Street 306, Philadelphia, PA 19106, US 

(74) ŠUNDERIĆ, Bojan, Terazije 29, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 38/00 (2006.01)

 C07K 14/605 (2006.01) 
(11) 63523 B1 

(21) P-2022/0814 (22) 05.04.2019. 

(30) IN  05.04.2018.  201821013109 

IN  26.10.2018.  201821040474 

IN  26.10.2018.  201821040468 

(86) WO 05.04.2019.   PCT/IB2019/052835 

(87) WO 10.10.2019.   WO 2019/193576 

(96) 05.04.2019.   19724915.4 

(97) 08.06.2022.   EP3774862 B   2022/23   EN 

(54) NOVI GLP-1 ANALOZI 

NOVEL GLP-1 ANALOGUES 

(73) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 

Express Highway, Goregaon (E), Mumbai  

Maharashtra 400 063, IN 

(72) THENNATI, Rajamannar, Nima Compound, Near 

Pratham Enclave, Tandajia Road, Baroda, Gujarat 

390012, IN; CHATURVEDI, Nishith, Nima Compound, 

Near Pratham Enclave,Tandalja Road, Baroda, Gujarat 

390012, IN; BURADE, Vinod, Sampatrao, Nima 

Compound, Near Pratham Enclave, Tandalja Road, 

Baroda, Gujarat 390012, IN; SHAHI, Pradeep, Dinesh, 

Nima Compound, Near Pratham Enclave, Tandalja 

Road, Baroda, Gujarat 390012, IN; NATARAJAN, 

Muthukumaran, Nima Compound, Near Pratham 

Enclave,Tandalja Road, Baroda, Gujarat 390012, IN; 

NAGARAJA, Ravishankara, Madavati, Nima 

Compound, Near Pratham Enclave,Tandalja Road, 

Baroda, Gujarat 390012, IN; ZALAWADIA, Rishit, 

Mansukhlal, Nima Compound, Near Pratham Enclave, 

Tandalja Road, Baroda, Gujarat 390012, IN; PANDYA, 

Kunal, Nima Compound, Near Pratham 

Enclave,Tandalja Road, Baroda, Gujarat 390012, IN; 

PATEL, Brijeshkumar, Nima Compound, Near Pratham 

Enclave,Tandalja Road, Baroda, Gujarat 390012, IN; 

JOSHI, Dhiren, Rameshchandra, Nima Compound, Near 

Pratham Enclave, Tandalja Road, Baroda, Gujarat 

390012, IN; SONI, Krunal, Harishbhai, Nima 

Compound, Near Pratham Enclave, Tandalja Road, 

Baroda, Gujarat 390012, IN; TIWARI, Abhishek, Nima 

Compound, Near Pratham Enclave, Tandalja Road, 

Baroda, Gujarat 390012, IN; PATEL, Vipulkumar, 

Shankarbhai, Nima Compound, Near Pratham 

Enclave,Tandalja Road, Baroda, Gujarat 390012, IN 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  A61K 39/00 (2006.01)

 C07K 16/28 (2006.01) 
(11) 63482 B1 

(21) P-2022/0683 (22) 05.08.2016. 

(30) EP  05.08.2015.  15179908 

(86) WO 05.08.2016.   PCT/EP2016/068778 

(87) WO 09.02.2017.   WO 2017/021539 

(96) 05.08.2016.   16750775.5 

(97) 29.06.2022.   EP3331553 B   2022/26   EN 

(54) NOVA ANTI-HUMANA GPVI ANTITELA I 

NJIHOVE UPOTREBE 

NOVEL ANTI-HUMAN GPVI ANTIBODIES AND 

USES THEREOF 

(73) ACTICOR BIOTECH, Bâtiment INSERM U698, 

HP BICHAT, 46 rue Henri Huchard, 75877 Paris Cedex 

18, FR; UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, 85 boulevard 

Saint-Germain, 75006 Paris, FR; UNIVERSITÉ PARIS 

XIII, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 

Villetaneuse, FR; INSTITUT NATIONAL DE LA 

SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

(INSERM), 101 rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, 

FR; UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, Bâtiment Bréguet, 

3 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette, FR 

(72) BILLIALD, Philippe, 28 Rue des Sablons, 75116 

Paris, FR; JANDROT-PERRUS, Martine, 5 Rue Barbès, 

92170 Vanves, FR 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/00 (2006.01) (11) 63546 B1 

(21) P-2022/0825 (22) 04.11.2016. 

(30) US  12.11.2015.  201562254654 P 

US  12.11.2015.  201562254651 P 

(86) WO 04.11.2016.   PCT/EP2016/076668 

(87) WO 18.05.2017.   WO 2017/080920 

(96) 04.11.2016.   16797775.0 

(97) 29.06.2022.   EP3373959 B   2022/26   EN 

(54) ČESTICE ARENAVIRUSA KAO VAKCINE 

PROTIV KANCERA 

ARENAVIRUS PARTICLES AS CANCER 

VACCINES 

(73) HOOKIPA BIOTECH GMBH, Helmut-Qualtinger-

Gasse 2, 1030 Wien, AT 

(72) SCHMIDT, Sarah, Eroicagasse 7/5/2, 1190 Vienna, 

AT; ORLINGER, Klaus, Schätzgasse 4/1, 1190 Wien, 

AT; COHEN, Katherine, Hermanngasse 6/44, 1070 

Wien, AT 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/09 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 C12R 1/46 (2006.01) 

(11) 63524 B1 

(21) P-2022/0819 (22) 10.11.2017. 

(30) EP  11.11.2016.  16198361 

(86) WO 10.11.2017.   PCT/US2017/061170 

(87) WO 17.05.2018.   WO 2018/089841 

(96) 10.11.2017.   17807982.8 

(97) 22.06.2022.   EP3538143 B   2022/25   EN 

(54) SMANJENJE BAKTERIJSKE VIRULENCIJE 

SMANJENJEM TRANSPORTA BAKTERIJSKOG 

FOLATA 

ATTENUATING BACTERIAL VIRULENCE BY 

ATTENUATING BACTERIAL FOLATE 

TRANSPORT 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 

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

(72) INGEBRITSON, Alaina, c/o VP, IP, Legal 

Boehringer Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Road 

P.O. Box 368, Ridgefield Connecticut 06877-0368, US; 

NEUBAUER, Axel, c/o VP, IP, Legal Boehringer 

Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Road P.O. Box 

368, Ridgefield Connecticut 06877-0368, US; SMITH, 

Hilda, Elizabeth, Golfpark 98, 8241 AG Lelystad, NL; 

DE GREEFF, Astrid, Delfland 85, 8245 ED Lelystad, NL 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/145 (2006.01) (11) 63526 B1 

(21) P-2022/0821 (22) 22.01.2019. 

(30) EP  23.01.2018.  18152991 

(86) WO 22.01.2019.   PCT/EP2019/051532 

(87) WO 01.08.2019.   WO 2019/145310 

(96) 22.01.2019.   19701815.3 

(97) 15.06.2022.   EP3743106 B   2022/24   EN 

(54) VAKCINE ZA VIRUS GRIPA I NJIHOVE 

UPOTREBE 

INFLUENZA VIRUS VACCINES AND USES 

THEREOF 

(73) JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V., 

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL 

(72) MILDER, Ferdinand, Jacobus, Archimedesweg 4-6, 

2333 CN Leiden, NL; RITSCHEL, Tina, 

Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden, NL; 

BRANDENBURG, Boerries, Archimedesweg 4-6, 2333 

CN Leiden, NL; JONGENEELEN, Mandy, Antonia, 

Catharina, Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden, NL; 

TRUAN, Daphné, Archimedesweg 4-6, 2333 CN 

Leiden, NL; LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria, 

Archimedesweg 4-6, 2333 CN Leiden, NL 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  A61K 47/64 (2017.01)

 A61K 31/704 (2006.01)

 A61K 38/06 (2006.01)

 A61K 47/68 (2017.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 63552 B1 

(21) P-2022/0844 (22) 27.10.2015. 

(30) GB  27.10.2014.  201419108 

GB  23.02.2015.  201503012 

(86) WO 27.10.2015.   PCT/GB2015/053227 

(87) WO 06.05.2016.   WO 2016/067021 

(96) 27.10.2015.   15794625.2 
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(97) 22.06.2022.   EP3223853 B   2022/25   EN 

(54) MATERIJALI I POSTUPCI KOJI SE ODNOSE 

NA LINKERE ZA UPOTREBU U KONJUGATIMA 

PROTEINA I LEKA 

MATERIALS AND METHODS RELATING TO 

LINKERS FOR USE IN PROTEIN DRUG 

CONJUGATES 

(73) IKSUDA THERAPEUTICS LIMITED, The 

Biosphere Draymans Way Newcastle Helix, Newcastle 

Upon Tyne NE4 5BX, GB 

(72) BAXTER, Anthony David, 5 Millers View, Much 

Hadham Hertfordshire SG10 6BN, GB; BIRCHALL, 

Christopher Michael, 13A Salcombe Road, London E17 

8JH, GB; MANSELL, David James, 119 Regent Farm 

Road, Newcastle Upon Tyne Tyne and Wear NE3 3HD, 

GB; MYSLIWY, Justyna Helena, Colombo Square 60 

Worsdell Drive, Gateshead NE8 2DF, GB; 

THIRLWAY, Jenny, 110 Eastfield Avenue, Haxby, 

York,YO32 2EY, GB 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61M 5/315 (2006.01) (11) 63544 B1 

(21) P-2022/0827 (22) 19.03.2014. 

(30) ZA  03.04.2013.  201302385 

(86) WO 19.03.2014.   PCT/ZA2014/000011 

(87) WO 09.10.2014.   WO 2014/165868 

(96) 19.03.2014.   14778422.7 

(97) 08.06.2022.   EP2981316 B   2022/23   EN 

(54) BRIZGALICA I DODATAK ZA NJU 

SYRINGE AND AN ACCESSORY THEREFOR 

(73) ARMSTRONG, Sean, Terrence, 17 Smith Street, 

Bedfordview 2007, ZA 

(72) ARMSTRONG, Sean, Terrence, 17 Smith Street, 

Bedfordview 2007, ZA 

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

11070 Beograd 
 

(51)  B02C 13/28 (2006.01)

 B02C 18/18 (2006.01)

 E02F 9/28 (2006.01)

 E21C 35/18 (2006.01) 

(11) 63505 B1 

(21) P-2022/0785 (22) 21.10.2016. 

(30) DE  09.11.2015.  102015222020 

(86) WO 21.10.2016.   PCT/EP2016/075418 

(87) WO 18.05.2017.   WO 2017/080796 

(96) 21.10.2016.   16787786.9 

(97) 20.07.2022.   EP3374084 B   2022/29   DE 

(54) ALAT ZA OBRADU ABRAZIVNIH 

MATERIJALA 

TOOL FOR WORKING ABRASIVE MATERIALS 

(73) THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 

AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE; 

THYSSENKRUPP AG, ThyssenKrupp Allee 1,  

45143 Essen, DE 

 

(72) ROSSITER, Eduardo, Caldenhofer Weg 172, 59063 

Hamm, DE; NEYER, Christian, Lotter Straße 16, 49078 

Osnabrück, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd 
 

(51)  B22D 17/10 (2006.01)

 B22D 17/20 (2006.01)

 B22D 17/32 (2006.01) 

(11) 63542 B1 

(21) P-2022/0780 (22) 11.04.2018. 

(30) IT  14.04.2017.  201700042094 

(86) WO 11.04.2018.   PCT/IB2018/052548 

(87) WO 18.10.2018.   WO 2018/189702 

(96) 11.04.2018.   18722727.7 

(97) 08.06.2022.   EP3609637 B   2022/23   EN 

(54) UREĐAJ ZA LIVENJE POD PRITISKOM SA 

AUTOMATSKIM SISTEMOM ZA 

ODZRAČIVANJE 

DIE-CASTING MACHINE WITH AUTOMATIC AIR 

PURGE SYSTEM 

(73) ITALPRESSEGAUSS S.P.A., Via Trento 178, 

25020 Capriano Del Colle (Brescia), IT 

(72) PEZZOLI, Andrea, c/o Italpresse Industrie 

S.p.A.Via Trento 178, 25020 Capriano del  

Colle Brescia, IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B29C 45/16 (2006.01)

 A47G 7/08 (2006.01)

 B29L 31/00 (2006.01) 

(11) 63491 B1 

(21) P-2022/0768 (22) 19.06.2019. 

(30) IT  20.06.2018.  201800006491 

(86) WO 19.06.2019.   PCT/IB2019/055175 

(87) WO 26.12.2019.   WO 2019/244079 

(96) 19.06.2019.   19746163.5 

(97) 08.06.2022.   EP3810392 B   2022/23   EN 

(54) PROCES ZA PRAVLJENJE PREDMETA OD 

PLASTIČNOG MATERIJALA I POTREBAN 

UREĐAJ 

PROCESS FOR MAKING AN OBJECT FROM 

PLASTIC MATERIAL AND APPARATUS THEREFOR 

(73) STEFANPLAST S.P.A., Via Piazza, 47, 36020 

Villaganzerla di Castegnero (VI), IT 

(72) STEFANI, Walter, Via Pasubio, 20, 36020 

Castegnero (VI), IT; STEFANI, Nicola, Via Pasubio, 20, 

36020 Castegnero (VI), IT; GHIOTTO, Luciano, Via 

Vicenza, 102, 36043 Camisano Vicentino (VI), IT 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  B29C 51/42 (2006.01)

 B29B 13/02 (2006.01)

 B29B 13/08 (2006.01)

 B29C 51/46 (2006.01) 

(11) 63517 B1 

(21) P-2022/0703 (22) 17.01.2018. 

(30) DE  17.01.2017.  102017200632 
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(87) WO 26.07.2018.   WO 2018/134242 

(96) 17.01.2018.   18703214.9 

(97) 11.05.2022.   EP3571037 B   2022/19   DE 

(54) UREĐAJ ZA TERMOFORMIRANJE I 

POSTUPAK 

THERMOFORMING APPARATUS AND METHOD 

(73) FRIMO GROUP GMBH, Hansaring 1, 49504 Lotte, DE 

(72) FRAUENSCHUH, Christian, Sonnleiten 10, 5112 

Lamprechtshausen, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  B41F 19/00 (2006.01)

 B41J 3/28 (2006.01)

 B41J 11/00 (2006.01)
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 B44C 1/16 (2006.01) 

(11) 63522 B1 
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Street, Boulder, Colorado 80301, US; KOLAKOWSKI, 

Gabrielle, R., c/o Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US; MCFADDIN, 

Elizabeth, A., c/o Array BioPharma, Inc. 3200 Walnut 

St., Boulder, Colorado 80301, US; MCKENNEY, 

Megan, L., c/o Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US; MCKNULTY, 

Oren, T., c/o Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, 

Boulder, Colorado 80301, US; METCALF, Andrew, T., 

c/o Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, 

Colorado 80301, US; MORENO, David, A., c/o Array 

Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 

80301, US; RAMANN, Ginelle, A., c/o Array 

Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 

80301, US; TANG, Tony, P., c/o Array Biopharm, Inc., 

3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US; 

REN, Li, c/o Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, 

Boulder, Colorado 80301, US; WALLS, Shane, M., c/o 

Array Biopharm, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, 

Colorado 80301, US 
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(96) 15.12.2017.   17854175.1 
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(54) JEDINJENJA IMIDAZO[4,5-D]PIROLO[2,3-

B]PIRIDINA KAO INHIBITORI JANUS KINAZA 

IMIDAZO[4,5-D]PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE 

COMPOUNDS AS INHIBITORS OF JANUS 

KINASES 
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Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(72) KOUDRIAKOVA, Tatiana, 3210 Merryfield Row, 

San Diego, California 92121, US; KREUTTER, Kevin 

D., 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 

19477, US; LEONARD, Kristi, Welsh and McKean 

Roads, Spring House, Pennsylvania 19477, US; 

RIZZOLIO, Michele C., 3210 Merryfield Row, San 

Diego, California 92121, US; SMITH, Russell C., 3210 

Merryfield Row, San Diego, California 92121, US; 
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(54) DERIVAT OKSI-FLUOROPIPERIDINA KAO 

INHIBITOR KINAZE 

OXY-FLUOROPIPERIDINE DERIVATIVE AS 

KINASE INHIBITOR 

(73) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD., 

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-

si, Gyenoggi-do 18623, KR 

(72) KIM, In, Woo, 2-306, 231, Gamasan-ro, Guro-gu, 
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152 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 

17149, KR; KIM, Nam, Youn, 403, 288, Pogok-ro, 
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CDK7 

COMPOUNDS USEFUL FOR INHIBITING CDK7 
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6288, US; PATEL, Bharvin, Kumar, Rameschandra, c/o 
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Indiana 46206-6288, US; REMICK, David, Michael, c/o 
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(54) KONJUGATI PIROLOBENZODIAZEPINA 
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CB21 6GH, GB 

(72) HOWARD, Philip, Wilson, c/o MedImmune 
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(54) KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE 5-

HOLESTEN-3, 25-DIOL, 3-SULFAT (25HC3S) ILI 

NJEGOVU FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVU SO 

I BAR JEDAN CIKLIČNI OLIGOSAHARID 

COMPOSITIONS COMPRISING 5-CHOLESTEN-3, 

25-DIOL, 3-SULFATE (25HC3S) OR 

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALT 

THEREOF AND AT LEAST ONE CYCLIC 

OLIGOSACCHARIDE 

(73) VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, 
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94122, US; MIKSZTAL, Andrew, R., 743 Cereza Drive, 

Palo Alto CA 94306, US; WU, Hongwei, 10230 Bonny 

Drive, Cupertino CA 95014, US; LEE, Min, L., 12631 
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(51)  C07J 43/00 (2006.01)

 A61K 31/57 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01)

 A61P 25/14 (2006.01) 

(11) 63554 B1 
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(30) WO  29.05.2014.  PCT/CN2014/078820 
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(54) NEUROAKTIVNI STEROIDI, NJIHOVE 

KOMPOZICIJE I UPOTREBE 

NEUROACTIVE STEROIDS, COMPOSITIONS AND 

USES THEREOF 

(73) SAGE THERAPEUTICS, INC., 215 First Street, 
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(72) BOTELLA, Gabriel Martinez, 17 Parmenter Road, 
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(54) DERIVATI POLIMIKSINA I NJIHOVA 

UPOTREBA U KOMBINOVANOJ TERAPIJI 

ZAJEDNO SA RAZLIČITIM ANTIBIOTICIMA 

POLYMYXIN DERIVATIVES AND THEIR USE IN 

COMBINATION THERAPY TOGETHER WITH 

DIFFERENT ANTIBIOTICS 
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(54) POBOLJŠANI POSTUPAK ZA 

PROIZVODNJU CRM NA VISOKOM NIVOU 

AN IMPROVED METHOD FOR HIGH LEVEL 

PRODUCTION OF CRM 

(73) BIOLOGICAL E LIMITED, 18/1 & 3 Azamabad, 

Telangana, Hyderabad 500020, IN 
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18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020, IN; 

SRIRAMAN, Rajan, Biological E Limited 18/1&3 
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Mandar, Shirish, Biological E Limited 18/1&3 
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CHAKKA, Deviprasanna, Biological E Limited 18/1&3 

Azamabad, Hyderabad Telangana 500020, IN; 

SUREDDI, Satyam, Naidu, Biological E Limited 

18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020, IN; 

MATUR, Ramesh, Venkat, Biological E Limited 

18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020, IN; 

MANTENA, Narender, Dev, Biological E Limited 

18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020, IN; 
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(54) TROJNI AKTIVATOR KOJI AKTIVIRA 

GLUKAGONSKI, GLP-1 I GIP RECEPTOR 

TRIPLE ACTIVATOR ACTIVATING GLUCAGON, 

GLP-1 AND GIP RECEPTOR 

(73) HANMI PHARM. CO., LTD., 214 Muha-ro Paltan-

myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536, KR 
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(54) T ĆELIJSKI RECEPTORI SPECIFIČNI ZA 

KOMPLEKS TUMORSKOG ANTIGENA NY-ESO-

1 SA HLA-A*02 

T CELL RECEPTORS SPECIFIC FOR THE NY-ESO-1 

TUMOR ANTIGEN-HLA-A*02 COMPLEX 

(73) IMMUNOCORE LIMITED, 92 Park Drive, Milton 

Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY, GB 

(72) CHESTER, Fiona, Immunocore Limited 101 Park 

Drive Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY, 
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101 Park Drive Milton Park, Abingdon Oxfordshire 

OX14 4RY, GB; LOWTHER, Jonathan, Patrick, 

Immunocore Limited 101 Park Drive Milton Park, 

Abingdon Oxfordshire OX14 4RY, GB; PATEL, Viren, 

Vinubhai, Immunocore Limited 101 Park Drive Milton 

Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY, GB; BASTON, 
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(54) PEPTIDOMIMETICI STRUKTURE BETA-

UKOSNICE KAO SELEKTIVNI INHIBITORI 

ELASTAZE 

BETA-HAIRPIN PEPTIDOMIMETICS AS 

SELECTIVE ELASTASE INHIBITORS 

(73) SPEXIS AG, Hegenheimermattweg 125,  

4123 Allschwil, CH 

(72) GOMBERT, Frank, Otto, Dornacherstrasse 120, 

CH-4053 Basel, CH; OBRECHT, Daniel, Im Eichacker 

21, CH-4112 Bättwil, CH; SELLIER-KESSLER, Odile, 

26 rue des Vergers, F-68390 Baldersheim, FR; 

LEDERER, Alexander, Schillerstrasse 10, CH-4053 

Basel, CH; LUDIN, Christian, Im Drissel 24, CH-4104 

Oberwil, CH; SCHMITT-BILLET, Manuella, 9 rue de 

l'Eglise, F-68220 Hagental-le-Bas, FR; 

WEINBRENNER, Steffen, Luzzilonweg 4,  
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(97) 01.06.2022.   EP3559027 B   2022/22   EN 

(54) POSTUPCI ZA POVEĆANJE 

PRODUKTIVNOSTI ANTITELA U KULTURI 

SISARSKIH ĆELIJA I SMANJENJE 

AGREGACIJE TOKOM NISHODNE OBRADE, 

POSTUPCI FORMULACIJE I REZULTUJUĆE 

STABILNE FORMULACIJE ANTITELA 

METHODS FOR ENHANCING ANTIBODY 

PRODUCTIVITY IN MAMMALIAN CELL 

CULTURE AND MINIMIZING AGGREGATION 

DURING DOWNSTREAM, FORMULATION 

PROCESSES AND STABLE ANTIBODY 

FORMULATIONS OBTAINED THEREOF 

(73) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE 

LIMITED, 212/2 Off Soli Poonawalla Road Hadapsar, 

Pune, Maharashtra 411 028, IN 

(72) MHALASAKANT, Dhere, Rajeev, Serum Institute 

Of India Pvt Ltd. of 212/2 Off Soli Poonawalla Road 

Hadapsar, Pune 411 028 Maharashtra, IN; SHANKAR, 

Pisal, Sambhaji, Serum Institute Of India Pvt Ltd. of 

212/2 Off Soli Poonawalla Road Hadapsar, Pune 411 

028 Maharashtra, IN; REDDY, Peddi, Reddy, Srinivas, 

Serum Institute Of India Pvt Ltd. of 212/2 Off Soli 

Poonawalla Road Hadapsar, Pune 411 028 Maharashtra, 

IN; CHAHAR, Singh, Digamber, Serum Institute Of 

India Pvt Ltd. of 212/2 Off Soli Poonawalla Road 

Hadapsar, Pune 411 028 Maharashtra, IN; RAVINDRA, 

Yeolekar, Leena, Raviraj 7B Anurekha Society Nav 

Sahyadri Karve Nagar, Pune 411 052, IN; SINGH, Chouhan, 

Pankaj, Serum Institute Of India Pvt Ltd. of 212/2 Off 
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Maharashtra, IN; DATTATRAY, Avalaskar, Nikhil, 

Serum Institute Of India Pvt Ltd. of 212/2 Off Soli 

Poonawalla Road Hadapsar, Pune 411 028 Maharashtra, IN 
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The Coach House, Pinewood Studios, Pinewood Road, 

Iver Heath Buckinghamshire SL10 0NH, GB; NOAKES, 

Neil, c/o Animation 2000 Limited The Coach House, 

Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath 

Buckinghamshire SL10 0NH, GB; ERDEM, Kemal, c/o 

Animation 2000 Limited The Coach House, Pinewood 

Studios, Pinewood Road, Iver Heath Buckinghamshire 

SL10 0NH, GB; KOVACS, Sebastien, c/o Animation 

2000 Limited The Coach House, Pinewood Studios, 

Pinewood Road, Iver Heath Buckinghamshire SL10 

0NH, GB; BHARATH, Vaid, c/o Animation 2000 

Limited The Coach House, Pinewood Studios, Pinewood 

Road, Iver Heath Buckinghamshire SL10 0NH, GB 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  G08B 25/00 (2006.01)

 G08B 17/10 (2006.01) 
(11) 63485 B1 

(21) P-2022/0763 (22) 23.06.2020. 

(30) DE  21.08.2019.  102019122514 

(96) 23.06.2020.   20181739.2 

(97) 27.07.2022.   EP3783581 B   2022/30   DE 

(54) POSTUPAK ZA DODELJIVANJE 

DETEKTORA DIMA KOJI TREBA DA SE 

REGISTRUJE I ODGOVARAJUĆI SISTEM ZA 

UPRAVLJANJE DETEKTOROM DIMA 

METHOD FOR ALLOCATING A SMOKE ALARM 

TO BE REGISTERED AND A CORRESPONDING 

SMOKE ALARM MANAGEMENT SYSTEM 

(73) LUPUS-ELECTRONICS GMBH, Otto-Hahn-

Strasse 12, 76829 Landau, DE 

(72) WOLFF, Matthias, Rodenbergstraße 53, 10439 Berlin, DE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H01H 9/00 (2006.01)

 H01H 1/18 (2006.01)

 H01H 1/56 (2006.01)

 H01H 3/42 (2006.01)

 H01H 3/44 (2006.01) 

(11) 63519 B1 

(21) P-2022/0795 (22) 03.06.2019. 

(30) ES  04.06.2018.  201830837 U 

(96) 03.06.2019.   19382453.9 

(97) 01.06.2022.   EP3579260 B   2022/22   EN 

(54) SISTEM KONTAKATA ZA UREĐAJ ZA 

PROMENU IZVODA TRANSFORMATORA POD 

OPTEREĆENJEM 

SYSTEM OF CONTACTS FOR AN ON-LOAD TAP 

CHANGER DEVICE 

(73) ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, 

A.I.E., Parque Empresarial Boroa Parcela 3A, 48340 

Amorebieta-Etxano (Vizcaya), ES 

(72) LARRIETA, ZUBIA, Javier, ORMAZABAL 

CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E.Parque 

Empresarial Boroa, Parcela 3A, 48340 AMOREBIETA-

ETXANO (Bizkaia), ES; LARRACOECHEA, 

ZULUAGA, Ibon, ORMAZABAL CORPORATE 

TECHNOLOGY, A.I.E.Parque Empresarial Boroa, 

Parcela 3A, 48340 AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia), 

ES; DEL RÍO, ETAYO, Luis, ORMAZABAL 

CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E.Parque 

Empresarial Boroa, Parcela 3A, 48340 AMOREBIETA-

ETXANO (Bizkaia), ES 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H01M 8/04089 (2016.01)

 F01D 15/00 (2006.01)

 H01M 8/04014 (2016.01)

 H01M 8/04111 (2016.01)

 H01M 8/04119 (2016.01)

 H01M 8/04291 (2016.01)

 H01M 8/0612 (2016.01)

 H01M 8/124 (2016.01) 

(11) 63547 B1 

(21) P-2022/0836 (22) 09.08.2019. 

(30) EP  09.08.2018.  18188237 

(86) WO 09.08.2019.   PCT/EP2019/071465 

(87) WO 13.02.2020.   WO 2020/030796 

(96) 09.08.2019.   19782473.3 

(97) 15.06.2022.   EP3834244 B   2022/24   EN 

(54) SOFC SISTEM SA RECIRKULACIJOM 

ANODNIH OTPADNIH GASOVA 

SOFC SYSTEM WITH ANODE OFF-GAS 

RECIRCULATION 

(73) SOLIDPOWER SA, Avenue des Sports 26, 1400 

Yverdon-les-Bains, CH; ECOLE POLYTECHNIQUE 

FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL), EPFL-TTO 

EPFL Innovation Park J, 1015 Lausanne, CH 

(72) WUILLEMIN, Zacharie, Ch. des Colombaires 71, 

1096 Cully, CH; FAVRAT, Daniel, Ch. de l'Eglise 29, 

1066 Epalinges, CH; SCHIFFMANN, Jürg, Ralligweg 2, 

3012 Bern, CH; VAN HERLE, Jan, Ch. de la 

Maraîchère 2, 1027 Lonay, CH; WAGNER, Patrick, Rue 

de l'Ecluse 48, 2000 Neuchâtel, CH 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.08.2022. - 15.09.2022. године: 

 

Патент број 50828 чији је носилац BASF 

AKTIENGESELLSCHAFT, , 67056 Ludwigshafen, DE, 

престао је да важи дана 11.09.2022. године. 

 

Патент број 50865 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

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

да важи дана 07.09.2022. године. 

 

Патент број 51046 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Str. 50, 

40789 Monheim, DE, престао је да важи дана 

11.09.2022. године. 

 

Патент број 51829 чији је носилац GENMAB 

A/S, Toldbodgade 33, DK-1253 Copenhagen K, DK, 

престао је да важи дана 24.08.2022. године. 

 

Патент број 52547 чији је носилац Bayer 

CropScience Aktiengesellschaft, Alfred-Nobel-Str. 50, 

40789 Monheim, DE, престао је да важи дана 

11.09.2022. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.02.2022. - 15.03.2022. године: 

 

Патент број 51762 чији је носилац HOLDING 

KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, 

OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE 

"KRUŠIK" A.D. VALJEVO, Vladike Nikolaja 59, 

14000 Valjevo, RS, престао је да важи дана 

28.02.2022. године. 

 

Патент број 52783 чији је носилац NOZZAD (UK) 

LIMITED, Unit 12 Mundells Industrial Centre Little 

Mundells Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1EW, 

GB, престао је да важи дана 20.02.2022. године. 

 

Патент број 53066 чији је носилац SEWON 

CELLONTECH CO., LTD., 10, 11th., Goodmorning-

Shinhan Tower 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, 

Seoul 150-712, KR, престао је да важи дана 

10.03.2022. године. 

 

Патент број 53418 чији је носилац UCB PHARMA, 

SA, Allée de la Recherché, 60, B-1070 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 03.03.2022. године. 

Патент број 54559 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, 

, Hinterbergstrasse 16, , 6312 Steinhausen, CH, престао 

је да важи дана 25.02.2022. године. 

 

Патент број 54586 чији је носилац ARRAY 

BIOPHARMA INC., 3200 Walnut, Boulder, CO 80301, 

US, престао је да важи дана 25.02.2022. године. 

 

Патент број 54730 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE; VITAE PHARMACEUTICALS, INC., 502 West 

Office Center Drive, Fort Washington, PA 19034, US, 

престао је да важи дана 05.03.2022. године. 

 

Патент број 54832 чији је носилац 

HUTCHINSON, 2, rue Balzac, 75008 Paris, FR, 

престао је да важи дана 13.03.2022. године. 

 

Патент број 55091 чији је носилац MITSUBISHI 

HEAVY INDUSTRIES ENVIRONMENTAL & CHEMICAL 

ENGINEERING CO., LTD., 4-2 Minatomirai 4-chome Nishi-

ku Yokohama-shi, Kanagawa 220-0012, JP, престао је да важи 

дана 12.03.2022. године. 

 

Патент број 55112 чији је носилац AURUBIS 

AG, Hovestrasse 50, 20539 Hamburg, DE, престао је да 

важи дана 19.02.2022. године. 

 

Патент број 55142 чији је носилац Теva 

Pharmaceuticals International GmbH , Schlüsselstrasse 

12, , 8645 Jona, CH, престао је да важи дана 

17.02.2022. године. 

 

Патент број 55166 чији је носилац VITAE 

PHARMACEUTICALS, INC., 502 West Office Center 

Drive, Fort Washington, PA 19034, US, престао је да 

важи дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 55201 чији је носилац 

UNIVERSITY OF CAPE TOWN, Bremner Building 

Lovers Walk Private Bag X3, 7701 Rondebosch, ZA; 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE, 20 

route de Pré-Bois, ICC, 1215 Geneva, CH, престао је да 

важи дана 16.02.2022. године. 

 

Патент број 55532 чији је носилац VITAE 

PHARMACEUTICALS, INC., 502 West Office Center 

Drive, Fort Washington, PA 19034, US, престао је да 

важи дана 15.03.2022. године. 
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Патент број 55540 чији је носилац BRUGG ROHR 

AG HOLDING, Industriestrasse 21 B 12, 5200 Brugg, CH, 

престао је да важи дана 27.02.2022. године. 

 

Патент број 55573 чији је носилац 

MONFITELLO INC., 2700 Jean Baptiste Deschamps, 

Lachine, Québec H8T 1E1, CA, престао је да важи 

дана 22.02.2022. године. 

 

Патент број 56131 чији је носилац 

NEUBOURG SKIN CARE GMBH & CO. KG, 

Mergenthaler Strasse 40, 48268 Greven, DE, престао је 

да важи дана 03.03.2022. године. 

 

Патент број 56443 чији је носилац ABBVIE 

STEMCENTRX LLC, 1 North Waukegan Road, North 

Chicago, IL 60064-6400, US, престао је да важи дана 

23.02.2022. године. 

 

Патент број 56445 чији је носилац DAIICHI 

SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi 

Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP, престао је да 

важи дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 56594 чији је носилац 

POPSOCKETS LLC, 5757 Central Avenue, Boulder CO 

80301, US, престао је да важи дана 15.03.2022. 

године. 

 

Патент број 56693 чији је носилац TOTAL 

RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY, Zone 

Industrielle C, 7181 Seneffe, BE, престао је да важи 

дана 03.03.2022. године. 

 

Патент број 56753 чији је носилац DESAI, 

Akhil, Rajendra, 457 Main Road Kwa Zulu Natal, 4399 

Tongaat, ZA, престао је да важи дана 01.03.2022. 

године. 

 

Патент број 56770 чији је носилац CELGENE 

CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 

07901, US, престао је да важи дана 10.03.2022. 

године. 

 

Патент број 57033 чији је носилац SYS-TECH 

SOLUTIONS, INC., One Research Way, Princeton, NJ 

08540, US, престао је да важи дана 02.03.2022. 

године. 

 

Патент број 57044 чији је носилац SINTETICA 

S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, CH, престао је да 

важи дана 27.02.2022. године. 

 

Патент број 57477 чији је носилац ETH 

ZURICH, Raemistrasse 101/ETH Transfer, 8092 Zurich, 

CH, престао је да важи дана 14.03.2022. године. 

Патент број 57509 чији је носилац GUANGXI 

WUZHOU PHARMACEUTICALS (GROUP) CO., 

LTD., No. 1 Industry Main Road, Industry Garden, 

Wuzhou, Guangxi 543000, CN, престао је да важи 

дана 06.03.2022. године. 

 

Патент број 57796 чији је носилац THE 

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 

1111 Franklin Street, 5th Floor, Oakland, CA 94607-

5200, US, престао је да важи дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 57863 чији је носилац RALEXAR 

THERAPEUTICS, INC., 101 Lindenwood Drive, Suite 

400, Malvern, PA 19355, US, престао је да важи дана 

01.03.2022. године. 

 

Патент број 58208 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

124, 4070 Basel, CH, престао је да важи дана 

25.02.2022. године. 

 

Патент број 58846 чији је носилац OFFICINE 

MACCAFERRI S.P.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola 

Predosa (BO), IT, престао је да важи дана 13.03.2022. 

године. 

 

Патент број 58917 чији је носилац CUREVAC 

AG, Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tübingen, DE, престао 

је да важи дана 16.02.2022. године. 

 

Патент број 59034 чији је носилац ABOCA 

S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA, Frazione Aboca 20, 

52037 Sansepolcro (AR), IT, престао је да важи дана 

11.03.2022. године. 

 

Патент број 59035 чији је носилац PFIZER 

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

престао је да важи дана 14.03.2022. године. 

 

Патент број 59052 чији је носилац 

BEGEMANN, Carl-Ludwig, Enno-Ludwigs-Groden 10, 

26409 Wittmund, DE, престао је да важи дана 

25.02.2022. године. 

 

Патент број 59110 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 13.03.2022. године. 

 

Патент број 59130 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, 

BE, престао је да важи дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 59155 чији је носилац SMART 

SPIRITS, S.L., Poeta Querol 1 1º, 46002 Valencia, ES, 

престао је да важи дана 17.02.2036. године. 
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Патент број 59189 чији је носилац 

MITSUBISHI POWER, LTD., 3-1, Minatomirai 3-

chome Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401, 

JP, престао је да важи дана 05.03.2022. године. 

 

Патент број 59223 чији је носилац OSE 

IMMUNOTHERAPEUTICS, 22 Boulevard Benoni 

Goullin, 44200 Nantes, FR, престао је да важи дана 

01.03.2022. године. 

 

Патент број 59310 чији је носилац 

KVERNELAND GROUP OPERATIONS NORWAY 

AS, , 4355 Kvernaland, NO, престао је да важи дана 

26.02.2022. године. 

 

Патент број 59682 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 12.03.2022. 

године. 

 

Патент број 59758 чији је носилац 4SC AG, 

Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg - Martinsried, DE, 

престао је да важи дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 59932 чији је носилац 

TEGOMETALL INTERNATIONAL AG, 

Industriestraße 7, 8574 Lengwil, CH, престао је да 

важи дана 03.03.2022. године. 

 

Патент број 60227 чији је носилац JT 

INTERNATIONAL S.A., 8, rue Kazem Radjavi, 1202 

Geneva, CH, престао је да важи дана 20.02.2022. 

године. 

 

Патент број 60405 чији је носилац MCALPINE 

& CO LTD., Kelvin Avenue, Hillington, Glasgow G52 

4LF, GB, престао је да важи дана 21.02.2022. године. 

 

Патент број 60515 чији је носилац LGC 

GENOMICS LIMITED, Queens Road Teddington, 

Middlesex TW11 0LY, GB, престао је да важи дана 

06.03.2022. године. 

 

Патент број 60652 чији је носилац PALIĆ, 

Marko, Svetog Save 47/10, 37240 Trstenik, RS, престао 

је да важи дана 24.02.2022. године. 

 

Патент број 60800 чији је носилац 4SC AG, 

Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg - Martinsried, DE, 

престао је да важи дана 15.03.2022. године. 

Патент број 61137 чији је носилац NOVO 

NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK, 

престао је да важи дана 27.02.2035. године. 

 

Патент број 61555 чији је носилац HENGELHOEF 

CONCRETE JOINTS NV, Hengelhoefstraat 158, Zone 

B1, 3600 Genk, BE, престао је да важи дана 

28.02.2022. године. 

 

Патент број 61722 чији је носилац 

UNIVERSITÄT BASEL, Vizerektorat Forschung, 

Petersgraben 35, 4003 Basel, CH, престао је да важи 

дана 13.03.2022. године. 

 

Патент број 61893 чији је носилац HOLLAND 

NOVOCHEM TECHNICAL COATINGS B.V., 

Papiermolen 5, 3994 DJ Houten, NL, престао је да 

важи дана 27.02.2022. године. 

 

Патент број 61900 чији је носилац PYLON 

MANUFACTURING CORP., 600 West Hillsboro Blvd. 

Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, US, престао је 

да важи дана 26.02.2022. године. 

 

Патент број 61935 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 

46206-6288, US, престао је да важи дана 28.02.2022. 

године. 

 

Патент број 61950 чији је носилац 

EQUOCLIMA SRL, Via Mazzini 10, 26030 Gabbioneta 

Binanuova, IT, престао је да важи дана 08.03.2022. 

године. 

 

Патент број 62053 чији је носилац OSTEOQC 

INC., 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, 

Montreal, Québec H3B 4W5, CA, престао је да важи 

дана 15.03.2022. године. 

 

Патент број 62143 чији је носилац 

MOLECULAR TEMPLATES, INC., 9301 Amberglen 

Boulevard, Suite 100, Austin, TX 78729, US, престао је 

да важи дана 11.03.2022. године. 

 

Патент број 62702 чији је носилац RT-RK 

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

престао је да важи дана 11.03.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.08.2022. - 15.09.2022. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56292 промењена је у SAMUMED, LLC, 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US; 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 56292 извршен је пренос на 

BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US; 

 

За патент бр. 56729 извршен је пренос на 

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, CH-6300 

Zug, CH; 

За патент бр. 56855 извршен је пренос на 

BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US; 

 

За патент бр. 58432 извршен је пренос на 

BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US; 

 

За патент бр. 59797 извршен је пренос на 

BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.08.2022. - 15.09.2022. године 

  

Eвропски патент EP2613772 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 55681, носиоца BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheim, DE, нису имали дејства од почетка.  
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од  16.02.2022. - 15.03.2022. године 

 

Мали патент број 1527 чији је носилац 

JAKOVLJEVIĆ, Zoran, Ivana Sarića 9, 11160 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 04.03.2022. године. 

 

Мали патент број 1528 чији је носилац 

STOJANOVIĆ, Dušan, Dimitrija Tucovića 38/48, 31000 

Užice, RS, престао је да важи дана 07.03.2022. 

године. 

 

Мали патент број 1655 чији је носилац 

SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 13.03.2022. године. 

 

Мали патент број 1662 чији је носилац 

KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471 Ravno selo, RS; 

RAJKOVIĆ, Miloš, Nikole Aleksića 9/2, 21124 Novi 

Sad, RS; PETROVIĆ, Kristina, Marije Bursać 41А, 

21123 Novi Sad, RS; MILADINOV, Zlatica, Stepe 

Stepanovića 19, 21410 Futog, RS; ĆERAN, Marina , 

Kraljevića Marka 56/1, 21000 Novi Sad, RS; 

ĐORĐEVIĆ, Vuk, Fruškogorska 17а, 21410 Futog, RS; 

BALEŠEVIĆ, TUBIĆ, Svetlana , Đorđa Servickog 6, 

21000 Novi Sad, RS, престао је да важи дана 

19.02.2022. године. 

 

Мали патент број 1678 чији је носилац 

SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 13.03.2022. године. 
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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 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

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

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

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2021-2010 (220) 24.11.2021. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PHOENIX Pharma d.o.o., Боре Станковића 2, 

11030, Београд, Макиш, RS 

(540) 

Betty Club program lojalnosti 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

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  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(210) Ж- 2021-2073 (220) 01.12.2021. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Shenzhen Relx Technology Co., Ltd, 4th Floor, 

Building 2, Wangda Industrial Park, West of Songbai 

Road, Tangtou Community, Shiyan Street, Baoan 

District, Shenzhen, CN 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање; помоћ у пословном 

управљању; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; услуге јавног 

обавештавања и објављивања; маркетинг; 

консултације у вези са избором особља; 

рачуноводство; тражење спонзорства; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање аутомата за 

продају; изнајмљивање продајних штандова.  

39  транспортне услуге; умотавање и паковање робе; 

услуге навигације; услуге вуче возила у квару; 

паркирање возила; изнајмљивање коња; 

изнајмљивање ронилачких одела; дистрибуција 

електричне енергије; управљање бранама канала; 

курирске услуге [достава пошиљки или робе]; 

путничке резервације; изнајмљивање инвалидских 

колица; лансирање сателита за друге; услуге 

флаширања [пуњења боца]; ваздушни превоз; 

физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; допуњавање аутомата за 

продају; поморски превоз.  
 

(210) Ж- 2021-2205 (220) 22.12.2021. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 

11060, Београд 

(540) 

VOGUE 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; медији који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни дигитални или 

аналогни медији за снимање и складиштење; 

механизми за апарате који се покрећу кованицама; 

регистар касе, уређаји за рачунање; рачунари и 

рачунарски периферни уређаји; рачунарски софтвер 

који се може преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) 

технологију; платформе за рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер виртуелне стварности за играње 

игара виртуелне стварности; рачунарски софтвер 
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виртуелне стварности; слушалице за виртуелну 

стварност; хардвер за виртуелну стварност; софтвер 

за виртуелни сервер; софтвер за виртуелну и 

проширену стварност; биоскопи виртуелне 

стварности [вр]; скенери слика; процесори слика; 

медијски садржаји; датотеке слика које се могу 

преузимати; видео снимци који се могу преузимати; 

криптографски кључеви који се могу преузимати за 

пријем и слање криптовалута; софтвер за обраду 

електронских плаћања према и од других; апарати и 

инструменти за обраду слика; апарати за 

репродукцију слика; софтвер за обраду дигиталних 

слика; софтвер за генерисање виртуелних слика; 

софтвер за аутентификацију; рачунарски 

апликацијски софтвер за струјање аудио-визуелних 

медијских садржаја путем интернета; рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика који се користе 

за мобилне телефоне; рачунарске софтверске 

апликације, које се могу преузети; рачунарске 

софтверске апликације; рачунарски софтвер за 

организовање и преглед дигиталних слика и 

фотографија; софтвер за обраду података за графичке 

приказе; софтвер за електронско плаћање; публикације 

које се могу преузети; часописи који се могу преузети; 

дигитални садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене); рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а; рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије; 

рачунарски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт токенима) 

на блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску технологију 

на бази блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталним колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени); виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за наведену робу.  

35  приређивање и извођење изложби у пословне 

сврхе; организовање и вођење комерцијалних 

изложби и приредби; организовање и спровођење 

аукција; организовање и спровођење интернет 

аукција; услуге продаје путем лицитације; услуге 

аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје чији су предмет: 

апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, кинема-

тографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу, апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије, апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слика или 

података, медији који су снимљени и који се могу 

преузимати, рачунарски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медији за снимање и складиштење, 

механизми за апарате који се покрећу кованицама, 

регистар касе, уређаји за рачунање, рачунари и 

рачунарски периферни уређаји, рачунарски софтвер 

који се може преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) 

технологију, платформе за рачунарски софтвер, 

рачунарски софтвер виртуелне стварности за играње 

игара виртуелне стварности, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности, слушалице за виртуелну 

стварност, хардвер за виртуелну стварност, софтвер 

за виртуелни сервер, софтвер за виртуелну и 

проширену стварност, биоскопи виртуелне 

стварности [вр], скенери слика, процесори слика, 

медијски садржаји, датотеке слика које се могу 

преузимати, видео снимци који се могу преузимати, 

аудио-визуелни снимци, криптографски кључеви 

који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 
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података за графичке приказе, софтвер за 

електронско плаћање, публикације које се могу 

преузети, часописи који се могу преузети, дигитални 

садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација часописа, штампане 

публикације у електронски читљивом облику, 

подкасти, аудио књиге, електронске публикације, 

навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет 

рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре, 

незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају 

и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене), 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем паметних уговора на бази 

блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски 

софтвер за управљање и верификацију трансакција 

незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у, 

софтвер за дигиталне колекционарство који користи 

софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и 

паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете, 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, 

мода, култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге 

малопродаје и онлајн малопродаје публикација, 

обезбеђивање онлајн тржишта за приказивање, 

излагање, продају, куповину, размену, и преношење 

незаменљивих токена (нфт токена) и дигиталних 

колекција; пружање услуга дигиталних колекција, 

наиме, вођење онлајн тржишта за трансакције и 

услуге регистра коришћењем софтверске 

технологију засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекције; услуге малопродаје 

и онлајн малопродаје виртуелне робе; услуге 

малопродаје и онлајн продавница виртуелне робе, 

односно садржаја који се може преузети са дизајном, 

животним стилом, културом, технологијом, храном, 

кувањем, путовањима, актуелним догађајима, 

здрављем и фитнесом; услуге онлајн малопродајних 

продавница које садрже виртуелну робу у области 

дизајна, животног стила, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  

41  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; електронско публиковање 

текстова и штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво; 

услуге електронског издаваштва; електронске 

публикације које се не могу преузимати; издавање 

онлајн електронских књига и часописа; издавање и 

уређивање штампаних ствари; издавање 

електронских магазина; издавање електронских 

књига и периодике на интернету; пружање 

електронских публикација; издавање штампаних 

ствари и штампаних публикација; онлајн издавање 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; 

организовање конференција, изложби и такмичења; 

услуге организовања такмичења; производња 

звучних записа, видеозаписа и мулти-медијских 

садржаја и фотографија; продукција 

кинематографских филмова; продукција филмова за 

образовне сврхе; услуге филмске продукције; 

пружање изложби преко виртуелне стварности и 

проширене реалности; услуге забаве виртуелне 

стварности; пружање онлајн дигиталних колекција 

које се не могу преузимати, за употребу у 

дигиталном окружењу; пружање онлајн дигиталних 

колекција које се не могу преузимати, наиме, 

уметничких дела, видео записа, слика и звучних 

записа; услуге образовања, наиме мултимедијски 

програми уживо у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, 
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путовања, актуелних догађаја, здравља и фитнеса, 

који се дистрибуирају преко различитих платформи 

преко више облика преносних медија; пружање 

уживо видео серија у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, 

путовања, актуелних догађаја, здравља и фитнеса; 

пружање врхунског (отт) забавног програма у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(210) Ж- 2021-2206 (220) 22.12.2021. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

GQ 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; медији који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и рачунарски периферни уређаји; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе 

за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности; рачунарски софтвер виртуелне 

стварности; слушалице за виртуелну стварност; 

заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за 

виртуелну стварност; хардвер за виртуелну 

стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за 

виртуелну и проширену стварност; биоскопи 

виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори 

слика; медијски садржаји; датотеке слика које се 

могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти 

за обраду слика; апарати за репродукцију слика; 

софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за 

генерисање виртуелних слика; софтвер за 

аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети; рачунарске софтверске апликације; 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду 

података за графичке приказе; софтвер за електронско 

плаћање; подкасти; аудио књиге; навлаке за лаптоп 

рачунаре; навлаке за таблет рачунаре; навлаке за 

преносне рачунаре; футроле за мобилне телефоне, 

таблете или преносиве рачунаре; незаменљиви токени 

(нфт токени); незаменљиви токени (нфт токени) за 

дигиталну уметност, колекционарство, фотографије, 

видео или аудио снимке; дигитални токени на бази 

блоцкцхаин технологије; дигиталне колекције; софтвер 

за продају и куповину дигиталних медија и колекција, 

укључујући незаменљиве токене (нфт токене); 

рачунарски софтвер за управљање и валидацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт токенима) 

коришћењем паметних уговора на бази блоцкцхаин-а; 

рачунарски софтвер за трансакције са незаменљивим 

токенима (нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин 

технологије; рачунарски софтвер за управљање и 

верификацију трансакција са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) на блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску технологију 

на бази блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталним колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени); виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за наведену робу.  
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35  вођење, организовање и управљање пословањем; 

комерцијално управљање у вези лиценцирање роба и 

услуга трећих лица; организовање уметничких 

изложби у комерцијалне сврхе; промовисање 

уметничких дела других путем пружања онлајн 

портфолија преко вебсајта; услуге малопродаје у 

вези са уметничким делима; услуге  маркетинга које 

се пружају путем друштвених медија; услуге 

маркетинга; онлајн маркетинг; планирање 

маркетиншких стратегија; маркетинг производа; 

пружање онлајн тржишта за продавце робе и/или 

услуга; професионално управљање уметничким 

пословима; приређивање и извођење изложби у 

пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје чији су предмет: 

апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, кинема-тографски, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу, апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за 

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, криптографски кључеви који се 

могу преузимати за пријем и слање криптовалута, 

софтвер за обраду електронских плаћања према и од 

других, апарати и инструменти за обраду слика, 

апарати за репродукцију слика, софтвер за обраду 

дигиталних слика, софтвер за генерисање 

виртуелних слика, софтвер за аутентификацију, 

рачунарски апликацијски софтвер за струјање аудио-

визуелних медијских садржаја путем интернета, 

рачунарски програми и софтвер за обраду слика који 

се користе за мобилне телефоне, рачунарске 

софтверске апликације, које се могу преузети, 

рачунарске софтверске апликације, рачунарски 

софтвер за организовање и преглед дигиталних слика 

и фотографија, софтвер за обраду података за 

графичке приказе, софтвер за електронско плаћање, 

публикације које се могу преузети, часописи који се 

могу преузети, дигитални садржај који се може 

преузети у облику електронских публикација 

часописа, штампане публикације у електронски 

читљивом облику, подкасти, аудио књиге, 

електронске публикације, навлаке за лаптоп 

рачунаре, навлаке за таблет рачунаре, навлаке за 

преносне рачунаре, футроле за мобилне телефоне, 

таблете или преносиве рачунаре, незаменљиви 

токени (нфт токени), незаменљиви токени (нфт 

токени) за дигиталну уметност, колекционарство, 

фотографије, видео или аудио снимке, дигитални 

токени на бази блоцкцхаин технологије, дигиталне 

колекције, софтвер за продају и куповину дигиталних 

медија и колекција, укључујући незаменљиве токене 

(нфт токене), рачунарски софтвер за управљање и 

валидацију трансакција са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем паметних уговора на 

бази блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за 

трансакције са незаменљивим токенима (нфт 

токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије, 

компјутерски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција незаменљивих токена (нфт токена) на 

блоцкцхаин-у, софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре, рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције 

и регистром коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете, дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени), 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети који чини одећа, дизајн, 

животни стил, дизајнирање одеће, мода, култура, 

технологија, храна, кување, путовања, актуелни 

догађаји, здравље и фитнес за употребу на мрежи и у 

виртуелним световима на мрежи; обезбеђивање 

онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају, 

куповину, размену, и преношење незаменљивих 

токена (нфт токена) и дигиталних колекција; пружање 

услуга дигиталних колекција, наиме, вођење онлајн 

тржишта за трансакције и услуге регистра 

коришћењем софтверске технологију засноване на 

блоцкцхаин-у и паметних уговора за дигиталне 

колекције; услуге малопродаје и онлајн малопродаје 

виртуелне робе; услуге малопродаје и онлајн 

продавница виртуелне робе, односно садржаја који се 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

42 ЗИС / RS / IPO 

 

може преузети са одећом, дизајном, животним 

стилом, дизајнирањем одеће, модом, културом, 

технологијом, храном, кувањем, путовањима, 

актуелним догађајима, здрављем и фитнесом; услуге 

онлајн малопродајних продавница које садрже 

виртуелну робу у области одеће, дизајна, животног 

стила, моде, дизајнирања одеће, културе, технологије, 

хране, кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља 

и фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  

41  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; 

услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге 

уметничких галерија; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

изнајмљивање уметничких дела; организовање 

уметничких такмичења; организовање културних и 

уметничких догађаја; приређивање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге уметничких 

изложби; уметничке изложбе; приказивање видео 

филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи 

које се не могу преузети; мултимедијално 

издаваштво; уређивање штампаних ствари; 

производња радио и телевизијског програма; 

организовање резервације карата за приредбе и друге 

забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница 

за забавне догађаје; резервација карата за културне 

догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за 

активности и догађаје у подручју образовања, забаве 

и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за 

догађања; организовање и одржавање такмичења; 

организовање такмичења у образовне сврхе; 

организовање такмичења у забавне сврхе; 

организовање такмичења у културне сврхе; услуге 

забаве у вези са такмичењима; организовање 

конференција, изложби и такмичења; услуге 

организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских 

филмова; продукција филмова за образовне сврхе; 

продукција филмова за забавне сврхе; услуге 

филмске продукције; телевизијска продукција; 

телевизијска продукција за образовне сврхе; 

телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге 

телевизијске продукције; услуге производње забава 

уживо; услуге у вези са продукцијом приредби 

уживо; производња филмова; пружање изложби 

преко виртуелне стварности и проширене реалности; 

услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, за 

употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн 

дигиталних колекција које се не могу преузимати, 

наиме, уметничких дела, видео записа, слика и 

звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме 

мултимедијски програми уживо у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих 

платформи преко више облика преносних медија; 

пружање уживо видео серија у области од општег 

интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде, 

дизајнирања одеће, културе, технологије, хране, 

кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма 

у области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме, 

пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; 

услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја, 

продукције, постпродукције и дистрибуције у 

области видеа и филмова; телевизијски, филмски и 

аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне 

и консултантске услуге у вези са горенаведеним.  
 

(210) Ж- 2021-2265 (220) 30.12.2021. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) DMD EXCEPTION d.o.o. Beograd, Владимира 

Поповића 8а, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.05; 25.07.01; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.09; 

27.05.01; 29.01.12  

(591)  светло крем и тамно крем.  

(511) 25  обућа; чизме; получизме; џемпери; 

пуловери; џемпери (пуловери); одећа; корсети; 

одела; готова, конфекцијска одећа; горњи делови 

обуће; панталоне; плетена одећа (одећа); еспадриле; 

прслуци; капути; сукње; пелерине; одећа за плажу; 

обућа за плажу; пиџаме; хаљине; сандале; огртачи, 

капути; мантили; пуњене јакне (одећа); јакне (одећа); 

ципеле; потпетице; хеланке (панталоне).  
 

(210) Ж- 2021-2266 (220) 30.12.2021. 

 (442) 30.09.2022. 
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(731) DMD EXCEPTION d.o.o. Beograd, Владимира 

Поповића 8а, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.05; 25.07.01; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01 

(511) 25  обућа; чизме; получизме; џемпери; 

пуловери; џемпери (пуловери); одећа; корсети; 

одела; готова, конфекцијска одећа; горњи делови 

обуће; панталоне; плетена одећа (одећа); еспадриле; 

прслуци; капути; сукње; пелерине; одећа за плажу; 

обућа за плажу; пиџаме; хаљине; сандале; огртачи, 

капути; мантили; пуњене јакне (одећа); јакне (одећа); 

ципеле; потпетице; хеланке (панталоне).  
 

(210) Ж- 2022-99 (220) 25.01.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Eurobank Direktna akcionarsko društvo 

Beograd, Вука Караџића 10, 11000 , Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04  

(591) тегет, црвена.  

(511) 9  банкомати; машине за бројање и сортирање 

новца; уређаји за рачунање; касе (благајне); 

рачунари; апарати за обраду података, 

телекомуникацијски апарати; периферни рачунарски 

уређаји; магнетски или оптички носачи података; 

електронски апарати за проверавање и потврђивање 

аутентичности потрошачких картица, банкарских 

картица, кредитних картица, картица задужења и 

картица за плаћање; магнетски шифроване картице и 

картице које садрже чип са интегрисаниом колом 

(паметне картице); потрошачке картице; банкарске 

картице; кредитне картице; компјутерски програми и 

мултимедијални програми у вези са финансијским и 

банковним услугама, дигиталне исправе, дигитални 

потписи; софтвер за обезбеђивање чување података, 

размену података и пренос поверљивих информација 

о корисницима који се користе од стране појединаца, 

банкарских и финансијских институција; 

електронска издања која се могу преузети и снимити; 

компјутерски софтвер пројектован да омогући 

панетним картицама садејство са терминалима и 

читачима; терминали купопродајних трансакција и 

компјутерски софтвер за преношење, приказивање и 

чување трансакција, идентификација и финансијских 

информација о употреби у финансијским службама, 

банкарској и индустрији телекомуникација.  

35  пословно управљање; рачуноводство; 

књиговодство; ревизија; анализа цена и трошка; 

фактурисање; обрачунавање плата; обрачунавање 

пореза; обрачунавање прихода за обавезно социјално 

осигурање; израда извода са рачуна; састављање курсних 

листа; оглашавање; рекламирање; пословно, 

организационо и економско саветовање и саветовање; 

вођење посла и консултовање у вези са пословним 

организовањем; помоц́ у пословном или индустријском 

управљању; пословне процене; економске прогнозе; 

услуге подуговарања; систематизација података у 

рачунарским базама података; прикупљање базе 

података и банака података; компјутерско управљање 

подацима; умножавање докумената; прикупљање 

банкарских, осигуравајуц́их, монетарних (новчаних) 

производа и услуга и услуга некретнина, за трец́а лица, 

омогуц́авајуц́и трец́им лицима да купе те производе и 

услуге; маркетиншка истраживања; истраживање 

тржишта; пословна истраживања; услуга поређења цена.  

36  банкарство и финансијске услуге; финансијске 

анализе; финансијске процене; финансијско планирање; 

финансијске информације; финансијске кириншке 

услуге; финансијско консултовање; финансијско 

управљање имовином клијената; фискалне процене; 

услуге царинског посредовања; припрема финансијских 

извештаја; услуге управљања фондовима; управљање 

портфељем; спровођење финансијских планова; надзор 

спровођења финансијских планова; новчани (монетарни) 

послови и послови платног промена; трансакције преко 

валутних или финансијских инструмената или 

инвестиција у злату, укључивање инструмента новчаног 

тржишта, финансијске будућности и уговори о опцијама, 

инструменти за нове валутне курсеве и ниво камата, и 

преносе хартије од вредности трезора девизни, девизно-

валутни и међански послови; издавање путничких 

чекова; издавање банковних чекова; провера чекова; 

издавање кредитних картица, картица задужења, 

поташких слика и картица за плату депонованих 

средстава; издавање вредносних бонова; телебанкарство; 

електронско банкарство; издавање кредитних писама; 

услуге наплате дугова, укључујуц́и факторинг и 
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фортинг; услуге кредитирања, укључивања и зајма уз 

заложно обезбеђење и задруге на рате; прикупљање, 

анализа и давање информација у вези са кредитним 

способностима правних и физичких лица; услуге 

колатерала; финансијски лизинг; кредитно посредовање; 

услуге штедионица; депозитни послови; изнајмљивање 

сефова за чување драгоцености; услуге осигурања, 

укључивање осигурања брокерских услуга; информације 

о осигурању; консултације у вези са осигурањем; 

посредовање у осигурању; послови са хартијама од 

вредности (издавање хартије од вредности, послови 

кастоди банке и др.); консултантске услуге у вези са 

куповином и продајом хартије од вредности; берзанско 

посредовање; трговање акцијама, обавезницама и другим 

хартијама од вредности на берзи; директна (онлајн) 

трговина хартијама од вредности; нотирање цена на 

берзи; филозофски (поверенички) послови; гаранцијске 

и јемствене услуге, укључујуц́и и издавање банкарских 

гаранција; примом и издавањем менице, гаранције и 

других средстава за обезбеђивање; консултантске услуге 

за област улагања; провизија од инвестиционих услуга и 

услуга допунских улагања; улагање средстава; услуге 

капиталног трансфера; консултантске услуге за област 

некретнина; услуге посредовања у промени некретнина; 

процена некретнина; управљање некретнинама; 

процесна накнада штете; прикупљање прилога; 

финансијско спонзорство.  

38  телекомуникације у областима финансијских 

трансакција; онлине (електронске, интернет) услуге, 

називи форума и финансијски портали; електронска 

пошта; електронска комуникација и пренос података; 

директна интернет (онлајн) пресуза преноса 

информација у вези са закључивањем финансијских 

операција у виду валуте, нивоа камата, хартије од 

вредности, улагања и других финансијских послова.  
 

(210) Ж- 2022-566 (220) 25.03.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Društvo za proizvodnju "HEDERA VITA" 

DOO Loznica, Трг Јована Цвијића 3,  

15300 , Лозница, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.03.07; 26.01.15; 26.01.21; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед [замрзнута вода].  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје прехрамбених производа, 

нарочито меса, конзервираног воћа и поврћа, џемова, 

млека, уља, кафе, чаја, брашна, производа од 

житарица, кондиторских производа, чоколаде, 

сладоледа, шећера, меда, зачина, хлеба, пецива, 

услуге малопродаје и велепродаје алкохолних и 

безалкохолних пића.   
 

(210) Ж- 2022-584 (220) 29.03.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Александар Стојковић, Иве Лоле Рибара 14/6, 

17500, Врање, RS 

(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) 16  штампане ствари; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; материјали 

за обуку и наставу.  

35  вођење, организовање и управљање пословањем; 

канцеларијски послови.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2022-611 (220) 01.04.2022. 

 (442) 30.09.2022. 
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(731) JOVANA ILIĆ PR FRIZERSKI SALON I 

TRGOVINA JOVANA SALON SALON BEOGRAD-

SAVSKI VENAC, Младена Стојановића 4, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, златна, бела  

(526) "SALON"  

(511) 44  хигијенска заштита и нега лепоте за људе 

или животиње; услуге салона лепоте; услуге 

фризерских салона; услуге маникира и педикира; 

масажа; услуге исцртавања обрва јапанском 

методом; берберске слуге.  
 

(210) Ж- 2022-664 (220) 12.04.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, V7R1B4, North Vancouver British Columbia, CA 

(740) Татјана Радивојевић, адвокат, Булевар Михаила 

Пупина 6/18, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.24; 09.07.01; 24.07.01; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, светло браон, црна  

(511) 41  образовне услуге.  
 

(210) Ж- 2022-671 (220) 12.04.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Ивана Нешић, Др Ивана Рибара 162/32, 11070, 

Нови Београд, RS 

 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.09; 05.07.13; 25.01.06; 

26.11.12; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.03  

(591) тамно зелена, светло зелена, црвена  

(511) 5  дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.  

30  чај.  

32  сирупи и други препарати за прављење 

безалкохолних напитака.  
 

(210) Ж- 2022-835 (220) 10.05.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) FTX Trading Ltd., Lower Factory Road, PO Box 

990, Saint John's, AG 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

FTX 

(511) 9  рачунарски софтвер и мобилне апликације; 

рачунарски софтвер за електронско трговање, 

складиштење, слање, примање, прихватање и пренос 

дигиталне и виртуелне валуте; рачунарски софтвер 

за електронско прихватање и пренос дигиталне, 

виртуалне и декретне валуте; рачунарски софтвер за 

управљање платним трансакцијама у дигиталној, 

виртуалној и декретној валути; рачунарски софтвер 

за управљање виртуалним валутним плаћањем и 

мењачким трансакцијама; рачунарски софтвер за 

пружање услуга електронске размене криптовалута; 

рачунарски софтвер за употребу као новчаник за 

криптовалуту и виртуелну валуту; рачунарски 

софтвер за употребу као мобилни и електронски 

новчаник; рачунарски софтвер за обраду плаћања; 

рачунарски софтвер за бесконтактну обраду 

плаћања; рачунарски софтвер за обраду, 

омогућавање, верификацију и аутентификацију 

мобилних плаћања и бесконтактних трансакција са 

трговцима на мало, продавцима и добављачима који 

користе мобилни уређај; рачунарски софтвер за 

обраду плаћања и финансијских трансакција 

извршених путем кредитних картица, платних 

картица, дебитних картица, припејд 

картица, мобилних новчаника и електронских 

новчаника; рачунарски софтвер за хватање, 

управљање и складиштење информација о 

кредитним и дебитним картицама; рачунарски 
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софтвер за финансијско трговање; компјутерски 

софтвер за финансијску размену; софтвер за израду 

карата незаменљивих токена (нфт); рачунарски 

софтвер за креирање незаменљивих токена (нфтс); 

софтвер за рачунарске игре; софтвер за видео игре; 

платне картице; кредитне картице; дебитне картице; 

новчаници за криптовалуте; музичке, аудио, видео и 

мултимедијалне датотеке; незаменљиви токен (нфт) 

за музичке, аудио, видео и мултимедијалне датотеке; 

музичке, аудио, видео и мултимедијалне датотеке 

оверене незаменљивим токенима (нфтс).  

35  обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање 

онлајн тржишта за незаменљиве токене (нфтс); 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

дигиталне робе која је оверена незаменљивим 

токенима (нфтс); услуге малопродаје; услуге онлајн 

продавница; услуге онлајн продавница за 

незаменљиве токене (нфтс); управљање картама за 

догађаје за друге; услуге пословног развоја; услуге 

пословног управљања; услуге пословне 

организације; услуге пословне администрације; 

услуге пословног умрежавања; услуге оглашавања и 

рекламирања.  

36  услуге размене криптовалута; услуге трговања 

криптовалутама; финансијска размена; услуге 

размене фјучерса; пружање финансијске размене за 

трговање виртуалном валутом; онлајн трговање 

валутом у реалном времену; обезбеђивање 

електронске платформе за трговање; обезбеђивање 

електронске платформе за куповину и продају 

дигиталне валуте у замену за декретну валуту или 

другу дигиталну валуту; пружање финансијских 

информација; пружање финансијских информација о 

девизним курсевима; финансијски менаџмент; 

финансијско управљање дигиталном имовином и 

портфељима дигиталне имовине; финансијске 

услуге; услуге финансијских трансакција; услуге 

финансијског трговања; услуге финансијског 

клиринга; услуге обраде плаћања; услуге 

електронског плаћања; услуге обраде плаћања 

платном картицом; услуге обраде плаћања 

кредитном картицом; услуге обраде плаћања 

дебитном картицом; услуге обраде плаћања припејд 

картицом; брокерске услуге; услуге финансијског 

истраживања; услуге финансијског надзора.  

41  услуге забаве; услуге онлајн игара; услуге онлајн 

видео игара; услуге рачунарских онлајн игара; 

пружање онлајн музике, аудио, видео и 

мултимедијалних садржаја; пружање информација 

путем веб странице у области музике и забаве; 

резервисање карата и заказивање забавних, 

музичких, спортских, едукативних и културних 

догађаја; услуге агенције за продају карата за 

забавне, музичке, спортске, едукативне и културне 

догађаје.  

 

42  услуге рачунарског софтвера који није могуће 

преузети; услуге рачунарског софтвера који није 

могуће преузети за електронско трговање, чување, 

слање, пријем, прихватање, и пренос дигиталне и 

виртуелне валуте; услуге рачунарског софтвера који 

није могуће преузети за електронско прихватање и 

пренос дигиталне, виртуелне и декретне валуте; 

услуге рачунарског софтвера који није могуће 

преузети за управљање трансакцијама у виду уплата 

дигиталне, виртуелне и декретне валуте; услуге 

рачунарског софтвера који није могуће преузети за 

управљање трансакцијама уплате и размене 

виртуелне валуте; услуге рачунарског софтвера 

засноване на облаку за пружање услуга размене 

електронске криптовалуте; услуге рачунарског 

софтвера засноване на облаку за употребу као 

новчаник за криптовалуте и виртуелне валуте; услуге 

рачунарског софтвера засноване на облаку за 

употребу као мобилни и електронски новчаник; 

услуге рачунарског софтвера који није могуће 

преузети за обраду плаћања; услуге рачунарског 

софтвера који није могуће преузети за трговање 

финансијама; услуге рачунарског софтвера који није 

могуће преузети за размену финансија; услуге 

рачунарског софтвера који није могуће преузети за 

издавање карата са незаменљивим токенима (нфт); 

услуге рачунарског софтвера који није могуће 

преузети за креирање незаменљивих токена (нфт); 

услуге рачунарског софтвера који није могуће 

преузети за обраду бесконтактног плаћања; услуге 

рачунарског софтвера који није могуће преузети за 

обраду, омогућавање, потврђивање и оверавање 

мобилних плаћања и бесконтактних трансакција са 

продавцима на мало, трговцима, и продавцима 

помоћу мобилних уређаја;услуге рачунарског 

софтвера који није могуће преузети за обраду 

плаћања и финансијских трансакција путем 

кредитних картица, платних картица, дебитних 

картица, припејд картица, мобилних новчаника, и 

електронских новчаника; услуге рачунарског 

софтвер који није могуће преузети за преузимање, 

управљање и чување информација са кредитних 

картица и дебитних картица; услуге обезбеђивања 

вебсајтова на којима корисници могу преузети 

музичке, звучне, видео и мултимедијалне датотеке; 

услуге електронског чувања дигиталних звучних, 

видео и мултимедијалних датотека.  
 

(210) Ж- 2022-892 (220) 19.05.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

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

 

(531) 02.09.01; 04.05.01; 04.05.05; 05.03.06; 24.17.02; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна,бела  

(511) 28  игре и играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-960 (220) 30.05.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) HTM Pharma d.o.o., Мике Аласа 26, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна  

(511) 5  дијететски додатак намењен допуни нормалне 

исхране; храна за посебне медицинске намене.  
 

(210) Ж- 2022-977 (220) 31.05.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Aleksandr Shishkin, Ha-Rishonim St 1,  

Petah Tikva, IL 

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

11000, Београд 

(540) 

SHISHKIN 

(511) 35  услуге посредовања у трговини; услуге 

пословног посредовања; помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; истраживање 

тржишта; пословне процене; консултације у вези са 

пословним организовањем; пословна истраживања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

професионалне пословне консултације; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; услуге праћења тржишта.  

36  саветодавне услуге у вези са финансијским 

пословањем.  

42  саветовање у вези информационих технологија.  
 

(210) Ж- 2022-987 (220) 02.06.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság , Október huszonharmadika 

utca 18., 1117 , Budimpešta, HU 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

MOL Master 

(511) 4  фосилна горива; бензин; бензин (гориво); 

гориво за моторна возила; индустријски бензин; 

индустријско уље за ложење; минерално моторно 

гориво; минерално гориво;  бензин; бензинско 

гориво; мешавине плинова (гориво); биогорива; 

плинско уље; течна горива; бензин за моторна  

возила; високооктански бензин;  угљоводонична 

горива; погонско гориво; горива (укључујући бензин 

за моторна возила); мешавине горива.  
 

(210) Ж- 2022-999 (220) 06.06.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORT 

MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12, 

11000, Београд, RS 

(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.17; 27.07.21; 29.01.01 

(591) црвена, бела.  

(511) 35  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције; услуге односа са јавношћу; продукција 

програма телевизијске продаје; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје.  

38  радио и телевизијско емитовање; обезбеђивање 

корисничког приступа глобалној рачунарског мрежи; 

пружање услуга причаоница и форума на интернету.  

41  организовање изложби у културне и образовне 

сврхе; организовање и вођење конференција, 

конгреса и симпозијума; услуге превођења и 
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тумачења језика; издавање књига и текстова, осим 

рекламних текстова; услуге репортерског 

извештавања, репортерског фотографисања; 

фотографисање; услуге режирања и продукције 

филмова, осим рекламних филмова; услуге 

спортског и фитнес тренирања; одређене услуге 

писања наиме писање сценарија, текстова песама.  
 

(210) Ж- 2022-1004 (220) 06.06.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Lovefest Events doo, Студентски трг 15,  

11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.06; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 9  дигитална музика која се може преузети са 

интернета; дигитална музика која се може преузети 

са мр3 интернет страница; рачунарски софтвер за 

стварање и уређивање музике и звукова; софтвер за 

компоновање музике; мелодије звона, слике и музика 

који се могу преузети преко глобалне рачунарске 

мреже и бежичних уређаја.  

35  услуге он-лајн малопродаје дигиталне музике 

која се преузима са интернета; услуге он-лајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета.  

41  организовање, продукција, представљање и 

вођење музичких концерата, фестивала, турнеја и 

других музичких и културних наступа, догађаја и 

активности; продукција и режија радијских и 

музичких догађаја у виду радијских и телевизијских 

програма уживо; организација и договарање 

музичких догађаја и других културних и уметничких 

догађаја; организовање филмских догађаја, музичких 

догађаја, културних и спортских догађаја и забавних 

догађаја уживо; организовање филмских догађаја, 

музичких догађаја уживо и културних и спортских 

догађаја; услуге клуба у виду забаве; услуге диск 

џокеја; услуге диск џокеја за забаве и посебне 

догађаје; продукција музике; услуге снимања музике; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима; услуге 

уређивања у пост-продукцији у области музике, 

видеа и филма; услуге образовања и обуке које се 

односе на музику и плес; пружање информација, 

коментара и чланака у области музике путем 

рачунарских мрежа; компоновање музике; 

подучавање у области музике; пружање услуга он-

лајн електронских публикација, које се не могу 

преузети, у области музике.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1235 (220) 27.06.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Millennium & Copthorne International 

Limited, 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 

048619, Singapore, SG 

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

11000, Београд 

(540) 

MY MILLENNIUM PRESTIGE 

(511) 35  услуге у вези са лојалношћу корисника услуга и 

услуге клубова корисника услуга у комерцијалне, 

промотивне и/или рекламне сврхе; програми лојалности 

корисника услуга који садрже купоне лојалности и 

бодове лојалности који пружају погодности за 

награђивање поновних корисника услуга.  

43  хотелске и ресторанске услуге за приоритетне 

кориснике услуга.  
 

(210) Ж- 2022-1315 (220) 12.07.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(300) 37339  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) 26.01.03; 26.01.24; 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 
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пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче, 

луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче 

за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански 

производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори 

за употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; 

електронске цигарете као замена за традиционалне 

цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол 

за инхалацију никотина; орални вапоризатори за 

пушаче, дувански производи и замене за дуван; 

артикли за пушаче електронских цигарета; делови и 

опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-1353 (220) 21.07.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA, 1-

1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JP 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BLEOCIN-S 

(511) 5  фармацеутски препарати; лекови за 

медицинску употребу; лекови за људску употребу; 

средства за сузбијање тумора; препарати против 

тумора.  
 

(210) Ж- 2022-1355 (220) 21.07.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Гордана Бекчић, Гандијева 185/11,  

11070, Београд, RS 

(740) Миловановић Невенка, Трешњиног цвета 11а, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црвена, бела, црна  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1364 (220) 25.07.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Деспотовић Дамјан , Корнелија Станковића 

10/12, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 04.05.21; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) наранџаста, бледо љубичаста, тегет, бела, беж.  

(511) 41  услуге резервисања и куповине карата за 

позоришне представе; пружање информација о 

распоредима позоришних представа.  
 

(210) Ж- 2022-1412 (220) 05.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) WSD Design d.o.o., Булевар Михаjла Пупина 

10ж, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 03.04.11; 03.04.12; 03.04.24; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) бела, црна, плава, браон и црвена боја  

(511) 20  уметничка дела од пластике и стиропора.  
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25  одећа, нарочито: дуксеви, тренерке, мајице, 

чарапе, купаћи костими, шорцеви, јакне; обућа, 

нарочито: патофне; покривала за главу, нарочито: 

капе , мараме; одећа за спорт, нарочито: активни 

веш; костими за маскенбале.  

28  игре и играчке.  

30  кондиторски производи, нарочито: гумене 

бомбоне; чоколада.  

32  минерална вода; воћни напици и воћни сокови; 

безалкохолни напици.  

41  спортске и културне активности; пружање 

филмова који се не могу преузимати, путем услуге 

видеа на захтев.  
 

(210) Ж- 2022-1414 (220) 05.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) D.O.O. "VLADEJIĆ" ZA TRGOVINU NA 

VELIKO I MALO, NEGOTIN, Србе Јовановића бб, 

19300, Неготин, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.03.23; 26.05.22; 26.05.24; 26.11.01; 

26.11.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08 

(591) црна, златна  

(511) 29  зачињено коштуњаво воће, лешници 

припремљени, воће прерађено, конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  
 

(210) Ж- 2022-1415 (220) 05.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) D.O.O. "VLADEJIĆ" ZA TRGOVINU NA 

VELIKO I MALO, NEGOTIN, Србе Јовановића бб, 

19300, Неготин, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела.  

(511) 11  славине; санитарни апарати и инсталације; 

тоалетне шоље; даске за тоалетне шоље; туш кабине; 

писоари.  

19  плочице за подове,( неметалне); подне плочице, 

(неметалне); зидне плочице, (неметалне); паркетне 

подне даске; паркети.  

29  зачињено коштуњаво воће; лешници 

припремљени; воће прерађено; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  
 

(210) Ж- 2022-1416 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, плава, зелена, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјали 

за цртање и материјали за уметнике; кичице; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; штампарска 

слова, клишеи; укључујући и папир, папирне картоне, 

новине, магазине, књиге, упутства, промотивне 

брошуре, флајере, лифлете, летке, постере, купоне, 

публикације, промотивне публикације; рекламне 

публикације, периодичне публикације, периодичне 

часописе, каталоге, билтене, проспекте, немагнетне 

претплатне карте, немагнетне кредитне картице, 

немагнетне картице лојалности (лоyалитy цард).  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и 

услуге продаје на мало и/или на велико у маркетима или 

другим самоуслужним продајним просторима или 

наручивањем из каталога путем поште или путем 

средстава телекомуникације или путем глобалних 

компјутерских мрежа, пружање помоћи у менаџменту и 

организацији пословања, укључујући саветовање и 

пружање информација у вези с тим, између осталог и за 

малопродајне фирме и робне куће, давање 

административних, комерцијалних и рекламних 

информација и саветовање у вези са менаџментом 
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пословања на мало, пружање помоћи и саветовање у 

менаџменту и организацији пословања, између осталог и 

у вези са велепродајом и малопродајом, укључујући 

наручивањем из каталога путем поште или путем 

телекомуникацијских медија или путем глобалне 

компјутерске мреже, услуге продајне промоције, 

посебно путем картица лојалности (loyality card) које 

омогућавају добијање поклона, ваучера и промотивних 

понуда, оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге организовање 

трговачких сајмова и изложби за комерцијалне и 

рекламне потребе. оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, услуге организовања такмичења у 

рекламне сврхе, организација промотивних операција за 

развијање лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно управљање 

куповином производа на интернету, административно 

управљање акцијама за развијање лојалности купаца и 

системима бонуса.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење робе; 

организовање путовања, укључујући и превоз камионом, 

испорука пошиљки, услуге ношења терета од стране 

носача, истовар терета, испорука робе, изнајмљивање 

складишта, шпедиција, посредовање у услугама 

шпедиције, посредовање у превозу робе, посредовање у 

транспорту, пружање информација о транспорту, 

достава робе наручене путем рачунара или поштом, 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари у продајним 

објектима, лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта.  
 

(210) Ж- 2022-1417 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, зелена, плава, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

папир, папирне картоне, новине, магазине, књиге, 

упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, 

билтене, проспекте, немагнетне претплатне карте, 

немагнетне кредитне картице, немагнетне картице 

лојалности (лоyалитy цард).  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и 

услуге продаје на мало и/или на велико у маркетима 

или другим самоуслужним продајним просторима 

или наручивањем из каталога путем поште или 

путем средстава телекомуникације или путем 

глобалних компјутерских мрежа, пружање помоћи у 

менаџменту и организацији пословања, укључујући 

саветовање и пружање информација у вези с тим, 

између осталог и за малопродајне фирме и робне 

куће, давање административних, комерцијалних и 

рекламних информација и саветовање у вези са 

менаџментом пословања на мало, пружање помоћи и 

саветовање у менаџменту и организацији пословања, 

између осталог и у вези са велепродајом и 

малопродајом, укључујући наручивањем из каталога 

путем поште или путем телекомуникацијских медија 

или путем глобалне компјутерске мреже, услуге 

продајне промоције, посебно путем картица 

лојалности (лоyалитy цард) које омогућавају 

добијање поклона, ваучера и промотивних понуда, 

оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге 

организовање трговачких сајмова и изложби за 

комерцијалне и рекламне потребе. оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, услуге 

организовања такмичења у рекламне сврхе, 

организација промотивних операција за развијање 

лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 
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административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања, укључујући и превоз 

камионом, испорука пошиљки, услуге ношења 

терета од стране носача, истовар терета, испорука 

робе, изнајмљивање складишта, шпедиција, 

посредовање у услугама шпедиције, посредовање у 

превозу робе, посредовање у транспорту, пружање 

информација о транспорту, достава робе наручене 

путем рачунара или поштом, изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари у продајним објектима, 

лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта.  
 

(210) Ж- 2022-1418 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михаила 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, наранџаста, плава, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

папир, папирне картоне, новине, магазине, књиге, 

упутства, промотивне брошуре, флајере, лифлете, 

летке, постере, купоне, публикације, промотивне 

публикације; рекламне публикације, периодичне 

публикације, периодичне часописе, каталоге, 

билтене, проспекте, немагнетне претплатне карте, 

немагнетне кредитне картице, немагнетне картице 

лојалности (лоyалитy цард).  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, укључујући и 

услуге продаје на мало и/или на велико у маркетима 

или другим самоуслужним продајним просторима 

или наручивањем из каталога путем поште или 

путем средстава телекомуникације или путем 

глобалних компјутерских мрежа, пружање помоћи у 

менаџменту и организацији пословања, укључујући 

саветовање и пружање информација у вези с тим, 

између осталог и за малопродајне фирме и робне 

куће, давање административних, комерцијалних и 

рекламних информација и саветовање у вези са 

менаџментом пословања на мало, пружање помоћи и 

саветовање у менаџменту и организацији пословања, 

између осталог и у вези са велепродајом и 

малопродајом, укључујући наручивањем из каталога 

путем поште или путем телекомуникацијских медија 

или путем глобалне компјутерске мреже, услуге 

продајне промоције, посебно путем картица 

лојалности (лоyалитy цард) које омогућавају 

добијање поклона, ваучера и промотивних понуда, 

оглашавање директном поштом, електронском 

поштом, промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), сортирање разних 

производа за рачун трећих лица, услуге 

организовање трговачких сајмова и изложби за 

комерцијалне и рекламне потребе. оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, услуге 

организовања такмичења у рекламне сврхе, 

организација промотивних операција за развијање 

лојалности купаца, промотивне кампање, 

презентација и демонстрација производа и услуга у 

промотивне или рекламне сврхе, дистрибуција 

рекламних порука на свим медијима, укључујући 

дигиталне медије, и рекламног материјала (летака, 

флајера, штампаних материјала, узорака), управљање 

рачунарским датотекама, административно 

управљање куповином производа на интернету, 

административно управљање акцијама за развијање 

лојалности купаца и системима бонуса.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања, укључујући и превоз 

камионом, испорука пошиљки, услуге ношења 

терета од стране носача, истовар терета, испорука 

робе, изнајмљивање складишта, шпедиција, 

посредовање у услугама шпедиције, посредовање у 

превозу робе, посредовање у транспорту, пружање 

информација о транспорту, достава робе наручене 

путем рачунара или поштом, изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари у продајним објектима, 

лоцирање и праћење људи и терета за потребе 

транспорта.  
 

(210) Ж- 2022-1419 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ATLANTIC GRAND DOO, Сурчинска 6а, 

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела.  

(511) 30  ароме за кафу; кафа; непржена кафа.  
 

(210) Ж- 2022-1420 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 

North, Seattle, Washington 98109, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

FREEVEE 

(511) 38  услуге телекомуникације; електронске 

комуникационе услуге, наиме, пренос информација 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса података, аудио, видео и 

аудио/видео датотека; бежичне широкопојасне 

комуникационе услуге; услуге емитовања; услуге 

видео комуникације, наиме, емитовање, стриминг и 

пренос видео записа, слика, музичког звука, 

мултимедије преко интернета или друге 

комуникационе мреже; услуге стриминг података; 

консултантске и саветодавне услуге у вези с 

телекомуникационим услугама; рачунарске услуге, 

наиме пружање приступа за више корисничка 

рачунарским мрежама за електронски пренос 

различитих података, комуникација, докумената и 

личних и професионалних информација; услуге 

пружања приступа интерактивној рачунарској бази 

података која садржи адресар који се аутоматски 

ажурира, лични планер, подсетник за датуме, планер 

путовања, и везе за бивше студенте и професионалне 

групе, путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

услуга веб странице која корисницима рачунара даје 

могућност да шаљу, складиште, примају, преузимају, 

стримују, емитују, приказују, форматирају, преносе и 

деле садржај, визуелне радове, аудио дела, 

аудиовизуелна дела, књижевна дела, фотографије, 

видео записе, податке, датотеке, документе, слике и 

друге електронске радове; услуге пружања онлајн 

везе до актуелних догађаја и референтног материјала 

који се односи на филмове, покретне слике, 

документарни филмови, филмови, телевизијски 

програми, графике, анимације и мултимедијалне 

презентације, видео и двд и друга аудиовизуелна 

дела; услуге преноса подкаста; услуге преноса видеа 

на захтев; услуге преноса телевизије путем интернет 

протокола (иптв); услуге електронског преноса аудио 

и видео датотека које се емитују и преузимају преко 

рачунара и других комуникационих мрежа; услуге 

електронског преноса и стриминга дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података, 

слика, филмова, телевизијских програма, аудио и 

аудиовизуелних програма и других дигиталних 

медијских садржаја и информација посредством 

телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; услуге 

стриминга аудио, видео и аудиовизуелног материјала 

на интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; услуге стриминга 

података; услуге стриминга музике, филмова, 

филмског садржаја, тв емисија и игара на интернету; 

услуге аудио и видео емитовања; услуге емитовања 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања на основу 

претплате преко интернета; услуге емитовања и 

обезбеђивање телекомуникационог приступа 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, који се 

пружају путем услуге видео на захтев; услуге 

интернет емитовања; услуге интернет радио 

емитовања; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос вебкаста; услуге преноса дигиталних 

датотека; услуге преноса дигиталног садржаја преко 

рачунарских мрежа, интернета, дсл-а, кабловске 

мреже, дигиталног преузимања, дигиталног 

стриминга, видеа на захтев, блиског видеа на захтев, 

тв-а, некодираног радијског и телевизијског 

емитовања доступног преко одговарајућих 

пријемника, услуга плаћене телевизије за гледање 

појединачних догађаја преко приватне телевизијске 

емисије, сателита, кабла, телефона или мобилног 

телефона; услуге електронског преноса дигиталних 

фото датотека међу корисницима интернета; услуге 

пружања приступа онлајн именицима, базама 

података, веб страницама, блоговима, музици, видео 

програмима и референтним материјалима; услуге 

преноса вести; услуге доставе порука електронским 

преносом; услуге лектронског преноса поште и 

порука; услуге подкаста; услуге пружање онлајн соба 

за ћаскање за друштвено умрежавање; услуге 

пружање онлајн форума за пренос порука међу 

корисницима рачунара и пренос фотографија, видео 

записа, података, слика и звука; телекомуникационе 
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услуге, наиме, пружање онлајн електронских 

огласних табли за пренос порука међу корисницима 

рачунара у вези са забавом; пружање услуга 

телекомуникационог повезивања за пренос слика, 

аудио, визуелних, аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја између мобилних 

телефона, паметних телефона, преносивих 

електронских уређаја, преносивих дигиталних 

уређаја, таблета или рачунара; услуге преноса 

телевизијских и филмских водича; услуге 

комуникације између рачунара; услуге обезбеђивања 

времена приступа мултимедијалним материјалима на 

интернету; услуге телекомуникационих веза са 

рачунарским базама података; услуге преноса 

података аудио-визуелним апаратима које 

контролишу уређаји за обраду података или 

рачунари; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге изнајмљивања времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; услуге онлајн 

преноса честитки; услуге изнајмљивања апарата за 

слање порука; услуге изнајмљивања модема; услуге 

изнајмљивања телекомуникационе опреме.  
 

(210) Ж- 2022-1421 (220) 08.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,  

22310, Шимановци, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.22; 08.01.25; 11.03.04; 19.03.05; 26.04.06; 

26.04.18; 27.05.01  

(511) 16  штампане ствари; промотивне штампане 

ствари; пластични материјал за паковање; амбалаже; све 

наведено за колаче, торте, ролате и ролнице као и за 

смеше за припрему колача, торти, ролата и ролница.  

30  колачи, торте, ролати и ролнице, смеше за 

припрему колача, торти, ролата и ролница.  

35  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге велепродаје и малопродаје, увоза и 

извоза; све наведено за колаче, торте, ролате и 

ролнице као и за смеше за припрему колача, торти, 

ролата и ролница.  
 

(210) Ж- 2022-1422 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., 

Osiedle Dywizjonu 303, Pawilion I, 31-871, Krakov, PL 

(740) Игор Денчић, адвокат, Теразије 8,  

11000, Београд 

(540) 

SIZEER 

(511) 18  ранчеви; путне торбе; туристичке торбе; 

кофери.   

25  обућа; одећа; доњи веш; мараме, шалови; 

покривала за главу; радни комбинезони, одела; 

мајице за теретану; мајице; јакне [одећа]; капути; 

сукње; хаљине; панталоне; блузе; кошуље.   

35  услуге малопродаје и великопродаје, укључујући 

продају путем интернета одеће, обуће, спортске и 

гимнастичке опреме, ранчева, кофера, путних и 

туристичких торби; промоција продаје трећим 

лицима; пословна истраживања; специјалистички 

савети о пословним питањима; савети о 

организовању и вођењу пословања; саветовање у 

вези са избором особља; помоћ у управљању 

привредним предузећима; помоћ у вођењу 

пословања; услуге пружања комерцијалних 

информација; услуге комерцијалног посредовања 

које се односе на повезивање пословних партнера; 

услуге специјалистичке комерцијалне консултације; 

услуге пословне консултације; консултације у вези 

са избором особља, проналажење особља; услуге 

пружања комерцијалног знања и искуства.   
 

(210) Ж- 2022-1423 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., 

Osiedle Dywizjonu 303, Pawilion I, 31-871, Krakov, PL 

(740) Игор Денчић, адвокат, Теразије 8,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) 18  ранчеви; путне торбе; туристичке торбе; 

кофери.   

25  обућа; одећа; доњи веш; мараме, шалови; 

покривала за главу; радни комбинезони, одела; 

мајице за теретану; мајице; јакне [одећа]; капути; 

сукње; хаљине; панталоне; блузе; кошуље.   

35  услуге малопродаје и великопродаје, укључујући 

продају путем интернета одеће, обуће, спортске и 

гимнастичке опреме, ранчева, кофера, путних и 

туристичких торби; промоција продаје трећим 

лицима; пословна истраживања; специјалистички 
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савети о пословним питањима; савети о 

организовању и вођењу пословања; саветовање у 

вези са избором особља; помоћ у управљању 

привредним предузећима; помоћ у вођењу 

пословања; услуге пружања комерцијалних 

информација; услуге комерцијалног посредовања 

које се односе на повезивање пословних партнера; 

услуге специјалистичке комерцијалне консултације; 

услуге пословне консултације; консултације у вези 

са избором особља, проналажење особља; услуге 

пружања комерцијалног знања и искуства.   
 

(210) Ж- 2022-1425 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(300) 97457538  14.06.2022.  US and 97518001  

25.07.2022.  US. 

(731) LTWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New York NY 

10036, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.05; 26.07.15; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 24  постељина, пешкири, прекривачи и 

драперије за прозоре и завесе.  

25  одевни предмети; покривала за главу; обућа.  

28  опрема и прибор за фитнес; опрема и прибор за 

јогу, спортски производи.  
 

(210) Ж- 2022-1426 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation Way, 

94089, Sunnyvale, California , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MIST AI 

(511) 9  компјутерски хардвер; прекидачи за 

рачунарске мреже, рутери, адаптери, интерфејс 

уређаји; уређаји за бежичне приступне тачке; 

приступне тачке локалне мреже [лан]; приступници 

за мрежне рутере; бежични комуникациони уређаји 

за пренос података, звука, видеа или слике; 

рачунарски хардвер који садржи функционалност 

мрежне безбедности, наиме, заштитне зидове, 

шифровање података и интероперабилност са 

мрежним безбедносним протоколима; рачунарски 

софтвер који се може преузети; софтвер за 

рачунарске оперативне системе који се може 

преузети; софтвер за рачунарске оперативне системе 

који се може преузети а који прима апликације 

рачунарског софтвера и олакшава интеракцију са 

другим рачунарима и периферним уређајима на 

мрежама предузећа; софтвер за рачунарске мреже 

који се може преузети; рачунарски софтвер који се 

може преузети, наиме програми оперативног система 

који се могу преузети за услуге управљања рутером; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

управљање, рад, дизајнирање, имплементацију, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, примену, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање, 

праћење, надоградњу и утврђивање проблема у 

рачунарским мрежама, локалним мрежама, мрежама 

широког подручја, и бежичним мрежама; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање, 

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање, 

праћење, надоградњу и утврђивање проблема у 

мрежним апликацијама, мрежним програмима, 

компјутерским апликацијама, и компјутерским 

програмима; рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизације, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, 

трансфер, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, преглед, надгледање, анализирање, 

виртуализације, обезбеђивање, праћење, надоградње 

и утврђивање проблема рутера, прекидача за 

рачунарске мреже, приступне тачке бежичних 

мрежа, приступне тачке жичаних мрежа, мрежне 

инфраструктуре, рачунарске инфраструктуре и 

центара података; рачунарски софтвер који се може 

преузети за управљање, рад, дизајнирање, 

имплементацију, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, 

трансфер, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, преглед, надгледање, анализирање, 

виртуализацију, обезбеђивање, праћење, надоградњу 

и утврђивање проблема у компјутерских мрежа у 

облаку, ресурсима рачунарства у облаку, и програма 

у облаку; рачунарски софтвер који се може преузети 

за аутоматизацију, рад, управљање и контролу 

операција компјутерске инфраструктуре и мрежне 

инфраструктуре; софтвер који се може преузети за 

управљање, контролу и рад компјутера и мрежних 

апликација; мрежни рачунарски софтвер који се 
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може преузети за администрацију, управљање и 

оптимизацију компјутерских мрежа; софтвер који се 

може преузети за развој и управљање компјутерским 

мрежама и апликацијама; рачунарски софтвер који се 

може преузети за рутирање, пребацивање, пренос, 

обраду, филтрирање, анализу, обезбеђење, 

отпремање, постављање, приказивање, означавање, 

уређивање, организовање, снимање и складиштење 

података, видео, аудио, гласовног саобраћаја, пакета 

и информација; рачунарски софтвер који се може 

преузети за програмирање локалних, широких и 

глобалних мрежа и мрежне инфраструктуре у 

мобилним уређајима, телевизорима и другим видео 

уређајима; рачунарски софтвер који се може 

преузети за рад, оптимизовање, конфигурацију, 

одржавање, праћење, управљање  и имплементацију 

софтвера преко компјутерских мрежа у облаку; 

рачунарски софтвер који се може преузети, наиме 

платформе отворених мрежних апликација, које се 

могу преузети, за развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурацију, праћење и аутоматизацију мрежних 

апликација; рачунарски софтвер који се може 

преузети за безбедност и заштиту података; 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

обезбеђивање безбедне функционалности у мрежама, 

наиме, обезбеђивање филтера заштитног зида, 

контроле приступа, виртуелних приватних мрежа 

(впн), интероперабилности са безбедносним 

протоколима рутера и заштите од упада на мрежу и 

вируса;  рачунарски софтвер који се може преузети 

за безбедност рачунарске мреже, наиме, софтвер за 

одређивање приоритета саобраћаја, сигурну 

контролу приступа, идентификацију корисника, 

кодирање података, управљање сигурношћу и 

превенцију упада; рачунарски софтвер који се може 

преузети за праћење, анализу или извештавање о 

информацијама, подацима и саобраћају на мрежи; 

софтвер за вештачку интелигенцију и машинско 

учење који се може преузети за коришћење у 

управљању рачунарском мрежом, надгледању, 

аутоматизацији и утврђивању проблема; рачунарски 

софтвер који се може преузети за међусобно 

повезивање, надгледање, управљање, контролу, 

анализу, обезбеђивање и рад на локалним мрежама, 

мрежама широког подручја, бежичним мрежама и 

центрима података; софтвер за безбедни приступ 

услуге “едге” (сасе) који се може преузети за 

безбедност података и мреже; компјутерски хардвер 

и софтвер који се користе за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање, 

утврђивање проблема у рачунарским мрежама, 

локалним мрежама, мрежама широког подручја, 

жичаним мрежама и бежичним мрежама; 

компјутерски хардвер и софтвер који се користе за 

управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање,  оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навођење, претрагу, 

трансфер, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, преглед, надгледање, анализирање, 

виртуализацију, обезбеђивање и утврђивање 

проблема у мрежним апликацијама, мрежним 

програмима, компјутерским апликацијама и 

компјутерским програмима; компјутерски хардвер и 

софтвер који се користе за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање и 

утврђивање проблема рутера, прекидача за 

рачунарске мреже, мрежне инфраструктуре и 

компјутерске инфраструктуре; компјутерски хардвер 

и софтвер који се користе за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање,  

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, навођење, 

претрагу, трансфер, дистрибуцију, међусобно 

повезивање, приступање, преглед, надгледање, 

анализирање, виртуализацију, обезбеђивање и 

утврђивање проблема компјутерских мрежа у 

облаку, компјутерских ресурса у облаку и програма у 

облаку; компјутерски хардвер и софтвер за 

рутирање, пребацивање, пренос, обраду, 

филтрирање, анализу, обезбеђивање, отпремање, 

постављање, приказивање, означавање, уређивање, 

организовање, снимање и складиштење података, 

видео, аудио, гласовног саобраћаја, пакета и 

информација; компјутерски хардвер и софтвер за 

програмирање локалних мрежа, мрежа широког 

подручја и глобалних мрежа и мрежне 

инфраструктуре у мобилним уређајима, 

телевизорима и другим видео уређајима; преноси 

путем интернета, семинари путем интернета, студије 

случаја, аудио датотеке и видео записи који се могу 

преузети у областима међусобног повезивања, 

успостављања, управљања, обезбеђивања, 

надгледања, утврђивања проблема, рада, приступа и 

аутоматизације рачунарског хардвера, рачунарског 

софтвера, технологије, периферних уређаја, 

оперативних система, локалне мреже, мреже 

широког подручја, жичаних мрежа, бежичних мрежа, 

рачунарских мреже, мрежне инфраструктуре, 

безбедности мреже, веб претраживача, електронских 

уређаја, рачунарства у облаку и безбедности 

података за окружења рачунарства у облаку.  
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42  консултантске услуге; консултантске услуге у 

области рачунарских мрежа, рачунарства у облаку, 

пројектовања центара података, дизајнирања система 

за складиштење података, инфраструктуре центара 

података, управљања рачунарском мрежом и 

мрежном инфраструктуром, безбедности 

рачунарских мрежа, рачунарског софтвера, развоја и 

коришћења рачунарског хардвера, опреме за 

рачунарско умрежавање, телекомуникационе опреме,  

дизајна рачунарске мреже, дизајна за складиштење 

података, безбедности мреже, безбедности у облаку, 

виртуелизације мреже и аналитике; консултантске 

услуге у области софтверских скрипти за 

аутоматизацију мреже; консултантске услуге за 

развој рачунарских система, апликација, архитектуре 

и рачунарског хардвера, софтвера и фирмвера, 

односно, компјутерски софтверски програми за 

развој апликација; услуге техничке подршке; услуге 

техничке подршке, наиме, утврђивање проблема у 

виду дијагностике проблема за рачунарски хардвер 

за управљање, рад, одржавање, контролу, 

омогућавање, оптимизацију, развој, имплементацију, 

тестирање, конфигурисање, аутоматизацију, хостинг, 

навигацију, прегледање, пренос, дистрибуцију, 

међусобно повезивање, приступање, гледање, 

надгледање, анализу, виртуелизацију и обезбеђивање 

рачунарских мрежа, локалних мрежа, мрежа 

широког подручја, жичаних мрежа, бежичних мрежа, 

мрежне инфраструктуре, рутера, прекидача, 

рачунарских мрежа у облаку и центара података; 

услуге техничке подршке, наиме, утврђивање 

проблема у виду дијагностике проблема за 

рачунарски софтвер за управљање, рад, одржавање, 

контролу, омогућавање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостинг, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступање, гледање, надгледање, анализу, 

виртуелизацију и обезбеђивање рачунарских мрежа, 

локалних мрежа, мрежа широког подручја, жичаних 

мрежа, бежичних мрежа, мрежне инфраструктуре, 

рутера, прекидача, рачунарских мрежа у облаку и 

центара података; услуге техничке подршке, односно 

миграција центара података, сервера и база података 

између рачунарских мрежа; услуге техничке 

подршке у области безбедности рачунара, података, 

електронске поште, интернета и мреже, односно 

надгледање мрежних система у техничке и 

рачунарско - безбедносне сврхе; услуге техничке 

подршке у областима рачунарског софтвера, развоја 

и употребе рачунарског хардвера, рачунарске 

мрежне опреме, телекомуникационе опреме, дизајна 

рачунарске мреже, дизајна складиштења података, 

рачунарства у облаку, мрежне безбедности, 

безбедности у облаку, дизајна центара података и 

аналитике; дизајн рачунарске мреже за друге; 

рачунарско програмирање; коришћење, дизајн и 

развој апликација рачунарског софтвера за 

побољшање ефикасности мреже, дизајна 

складиштења података, безбедности у облаку и 

дизајна центара података; дизајн, тестирање, 

инжењеринг, истраживање и саветодавне услуге у 

вези са рачунарима, телекомуникацијском 

технологијом, мрежама, рачунарским софтвером, 

рачунарским хардвером, компјутерским 

програмирањем и сигурношћу мрежа; пројектовање 

и развој рачунарских мрежа, локалних мрежа, мрежа 

широког подручја, жичаних мрежа, бежичних мрежа 

и уређаја за мрежно повезивање; тестирање, анализа 

и евалуација рачунарских мрежа; техничко 

саветовање и техничко управљање у области 

рачунарских мрежа; консултантске услуге у области 

рачунарства у облаку; услуге компјутерског 

управљања, односно надзор, извештавање, 

управљање и аутоматизација промета података преко 

бежичних комуникацијских мрежа и интернета; 

управљање бежичним мрежама за друге; услуге 

процене рачунарске мреже, контроле квалитета и 

утврђивање аутентичности; пружање информација из 

области рачунарског умрежавања; пружање 

техничких информација онлајн у областима 

локалних мрежа, мрежа широког подручја, бежичних 

мрежа, рачунарских мрежа, рутера, мрежне 

инфраструктуре, мрежних апликација, мрежних 

програма, рачунарских апликација, рачунарских 

програма, података, мрежног саобраћаја, мрежних 

информација, рачунарских мрежа у облаку , 

програма у облаку и центара података; компјутерске 

услуге; софтвер као услуга {саас}; платформа као 

услуга {паас}; услуге рачунарства у облаку; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети 

за управљање, пројектовање, рад, одржавање, 

контролу, администрирање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостовање, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступ, прегледање, надгледање , анализу, 

виртуелизацију, обезбеђење, праћење, надоградњу и 

утврђивање проблема у рачунарским мрежама, 

локалним мрежама, мрежама широког подручја, 

жичаним мрежама и бежичним мрежама; пружање 

онлајн софтвера који се не може преузети за 

управљање, рад, одржавање, контролу, 

администрирање, оптимизацију, развој, примену, 

тестирање, конфигурисање, аутоматизацију, 

хостовање, навигацију, прегледање, пренос, 

дистрибуцију, међусобно повезивање, приступање, 

гледање, надгледање, анализу, виртуелизацију , 

обезбеђење, праћење, надоградња и утврђивање 

проблема са мрежним апликацијама, мрежним 

програмима, рачунарским апликацијама и 

рачунарским програмима; пружање онлајн софтвера 
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који се не може преузети за управљање, рад, 

одржавање, контролу, администрирање, 

оптимизацију, развој, имплементацију, тестирање, 

конфигурисање, аутоматизацију, хостовање, 

навигацију, прегледање, пренос, дистрибуцију, 

међусобно повезивање, приступање, гледање, 

надгледање, анализу, виртуелизацију, обезбеђење, 

праћење, надоградња и утврђивање проблема рутера, 

мрежних прекидача, приступних тачака бежичних 

мрежа, приступних тачака жичаних мрежа, мрежне 

инфраструктуре, рачунарске инфраструктуре и 

центара података; пружање онлајн софтвера који се 

не може преузети за управљање, пројектовање, 

имплементацију, рад, одржавање, контролу, 

администрирање, оптимизацију, развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурисање, 

аутоматизацију, хостовање, навигацију, прегледање, 

пренос, дистрибуцију, међусобно повезивање, 

приступ, прегледање, надгледање, анализу, 

виртуелизацију, обезбеђење, праћење, надоградњу и 

утврђивање проблема рачунарских мрежа у облаку, 

рачунарских ресурса у облаку и програма у облаку; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети 

за рутирање, пребацивање, пренос, обраду, 

филтрирање, анализу, обезбеђење, отпремање, 

постављање, приказивање, означавање, уређивање, 

организовање, снимање и складиштење података, 

видео, аудио, гласовног саобраћаја, пакета и 

информација; пружање онлајн софтвера који се не 

може преузети за обезбеђивање безбедне 

функционалности у мрежама, наиме, обезбеђивање 

филтера заштитног зида, контроле приступа, 

виртуелне приватне мреже (впн), 

интероперабилности са безбедносним протоколима 

рутера, заштите од упада на мрежу и вируса, 

шифровање и аутентификација података, спречавање 

губитака података, враћање података, безбедност 

мреже и откривање, филтрирање, анализирање, 

управљање и блокирање електронских 

комуникација; пружање онлине софтвера који се не 

може преузети, односно платформи отворених 

мрежних апликација које се могу преузети за развој, 

имплементацију, тестирање, конфигурацију, праћење 

и аутоматизацију мрежних апликација; пружање 

онлајн софтвера који се не може преузети за 

програмирање локалних, широких и глобалних 

мрежа и мрежне инфраструктуре у мобилним 

уређајима, телевизорима и другим видео уређајима; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети 

за аутоматизацију, видљивост, рад, управљање и 

контролу рада мрежне инфраструктуре, рачунарске 

инфраструктуре, апликација и услуга; пружање 

онлајн софтвера заснованог на облаку који се не 

може преузети и који садржи виртуелног помоћника 

за коришћење у управљању, надгледању, утврђивању 

проблема и аутоматизацији рачунарских мрежа 

путем вештачке интелигенције и машинског учења; 

обезбеђивање онлајн софтвера за услуге безбедног 

приступа (сасе) који се не може преузети за 

безбедност података и мреже; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети за праћење 

заразних болести; пружање онлајн софтвера који се 

не може преузети за коришћење у хијерархијској и 

дистрибуираној мрежној обради, аналитици 

рачунарске мреже, надгледању рачунарске мреже, 

управљању рачунарском мрежом, складиштењу 

података, безбедности рачунарске мреже, контроли 

приступа рачунарској мрежи, анализи података, 

надгледању, анализи и контроли комуникације 

машине са машином и интеракције човек-машина; 

пружање онлајн софтвера који се не може преузети 

за управљање рачунарском мрежом, управљање 

мрежном инфраструктуром, управљање 

инфраструктуром информационих технологија и 

управљање инфраструктуром центара података; 

пружање онлајн компјутерског софтвера за 

управљање мрежом; пружање онлајн компјутерских 

програма који се не могу преузети за коришћење у 

приступу и прегледу инфраструктуре и система 

рачунарске мреже; софтвер који се не може преузети 

за управљање бежичним приступним тачкама и 

приступним тачкама локалне мреже; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети за употребу у 

’’едге’’ аналитици; платформа као услуга (паас) за 

омогућавање пословним предузећима, центрима 

података и провајдерима телекомуникационих 

услуга да постављају, управљају, утврђују проблеме, 

прате и надограде мрежни софтвер и услуге; услуге 

софтвера као услуге (саас) за управљање 

рачунарским мрежама и телекомуникационим 

мрежама, обезбеђивање сигурности података, 

праћење перформанси мреже и прикупљање и 

анализирање података о коришћењу мреже и 

података корисника, уређаја, апликација и купаца; 

услуге софтвера као услуге (саас) које садрже 

софтвер за повезивање, рад и управљање умреженим 

уређајима путем бежичних или жичаних мрежа; 

услуге софтвера као услуге (саас) које садрже 

софтвер за повезивање, рад и управљање мрежним 

уређајима интернета ствари (иот); услуге софтвер 

као услуга (саас) које садрже софтвер за управљање 

апликацијама и мрежама између машина; пружање 

онлајн софтвера који се не може преузети и 

платформи у облаку за мреже између машина за 

повезивање података, управљање уређајима, 

конфигурисање, обезбеђивање, управљање, 

интеграцију и контролу уређаја интернета ствари 

(иот); услуге умрежавања магле, односно пружање 

виртуелних рачунарских система у којима се 

рачунарски ресурси и апликативни сервиси 

дистрибуирају као децентрализована рачунарска 

инфраструктура; пружање онлајн софтвера који се не 
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може преузети и платформи у облаку које усмеравају 

и преносе податке између повезаних уређаја, 

апликација и платформи података; пружање онлајн 

софтвера који се не може преузети и платформи у 

облаку за прикупљање, повезивање, пренос и 

анализу података од машине до машине са и између 

повезаних уређаја, апликација и рачунарских мрежа; 

услуге софтвера као услуге (саас) које садрже 

софтвер за пројектовање, планирање, обезбеђивање, 

рад и оптимизацију рачунарских мрежа и 

телекомуникационих мрежа; услуге платформе као 

услуге (паас) које садрже софтвер за пројектовање, 

планирање, обезбеђивање, рад и оптимизацију 

рачунарских мрежа и телекомуникационих мрежа; 

услуге софтвера као услуге (саас) које садрже 

софтвер за сигурност података и за праћење, анализу 

и оптимизацију рачунарских мрежа и учинак веб 

апликација; платформа као услуга (паас) услуге које 

садрже рачунарске софтверске платформе за 

безбедност података и за праћење, анализу и 

оптимизацију рачунарских мрежа и учинак веб 

апликација.  
 

(210) Ж- 2022-1427 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.24  

(591) црна , бела и жута.   

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; циљни 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спортских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање 

робе; складиштење робе; складиштење; транспортне 

услуге; изнајмљивање складишта; допуњавање 

аутомата за продају; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(210) Ж- 2022-1428 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11, 

Vaxjo SE-352 46, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

AQUADIS 

(511) 7  опрема за прање, чишћење и стерилизацију 

хируршких и медицинских инструмената и опреме; 

опрема и апарати за дезинфекцију; системи и прибор 

за дезинфекцију; системи и прибор за чишћење; 

опрема за уклањање патогених микроорганизама; 

опрема за чишћење за уклањање видљиве 

прљавштине; масине за прање; дезинфикатори; 

машине за чишћење паром; опрема и апарати за 

стерилизацију; шине као делови стерилизатора; 

сталци који су делови стерилизатора; полице као 

делови стерилизатора; контејнери за држање 

предмета током стерилизације; корпе за држање 

предмета током стерилизације; делови, прибор и 

компоненте за горе наведене артикле.  

10  хируршка, медицинска, стоматолошка, 

ветеринарска и лабораторијска опрема и апарати; 

медицинска опрема и апарати; системи за 

дезинфекцију и чишћење за хируршку, медицинску, 
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стоматолошку или лабораторијску употребу; 

системи за стерилизацију за хируршку, медицинску, 

стоматолошку или лабораторијску употребу; опрема 

за микробну деконтаминацију хируршких, 

медицинских, стоматолошких или лабораторијских 

инструмената; стерилизатори за хируршку, 

медицинску, стоматолошку или лабораторијску 

употребу; аутоклави за хируршку, медицинску, 

стоматолошку или лабораторијску употребу; колица 

прилагођена за транспорт или утовар хируршких, 

медицинских, стоматолошких или лабораторијских 

предмета за стерилизацију; одговарајући делови и 

компоненте за све претходно наведене артикле.  

11  инсталације за дезинфекцију и стерилизацију; 

опрема и апарати за дезинфекцију и стерилизацију; 

машине, опрема и прибор за чишћење, дезинфекцију 

и стерилну обраду; машине, опрема и прибор за 

стерилну обраду; опрема за стерилизацију, 

дезинфекцију и деконтаминацију; опрема за 

микробну деконтаминацију; опрема за 

деконтаминацију за уклањање патогених 

микроорганизама; системи и прибор за 

стерилизацију; инсталације за стерилизацију; опрема 

и прибор за стерилизацију; стерилизатори; 

аутоклави; парни стерилизатори; системи и прибор 

за стерилизацију паром; санитарне инсталације; 

инсталације за пару; шине за опрему за дезинфекцију 

и стерилизацију; сталци за опрему за дезинфекцију и 

стерилизацију; полице за опрему за дезинфекцију и 

стерилизацију; контејнери за држање предмета током 

стерилизације; корпе за држање предмета током 

стерилизације;  одговарајући делови и компоненте за 

све претходно наведене артикле.  
 

(210) Ж- 2022-1429 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Томислав Трифунов, Панчевачки пут 178 ц, 

11210, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 21.03.21; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.08  

(591) #ФФ0000 црвена и црна #000000  

(511) 42  софтвер као услуга (саас).  
 

(210) Ж- 2022-1430 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

 

(731) Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd., No.2901-

2904, 3002, Block C, Section 1, Chuangzhi Yuncheng 

Bldg., Liuxian Ave., Nanshan Dist., Shenzhen, 

Guangdong, 518055, CN 

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

(540) 

Govee 

(511) 7  машине за уситњавање; маказе за резање, 

електричне; дезинтегратори, уништавачи; машине за 

сечење длаке на животињама; машине за сецкање 

меса; блендери за храну; електрични соковници за 

воће; машине за екстракцију кафе; апарати за гуљење 

воћа, електрични ; мешачи; машине за мешање; 

машине дробилице; електричне машине за 

припремање сокова; машине за минерализацију пијаће 

воде; електромеханичке машине за припремање 

напитака; електричне дробилице и млинови; млинови 

за кафу, електрични; ручне мешалице, електричне, за 

кућну употребу; апарати за прање посуђа; кухињске 

дробилице, електричне; ручно покретани млинови за 

употребу у домаћинству; отварачи за конзерве, 

електрични; миксери, електрични; млинови за кафу, 

којима се не управља ручно; мешалице, електричне, за 

кућну употребу; кухињске машине, електричне; 

брисачи електрични, за кућну употребу; кухињски 

млинови, електрични; машине за сечење сира, 

електричне; машине за сечење меса, за кућну 

употребу; машине за прање веша; машине за цеђење 

веша; машине за хемијско чишћење; машине за 

млевење; алати [делови машина]; шишачи, 

електрични; маказе, електричне; ножеви, електрични; 

алати за вађење ексера, електрични; виљушкасти 

кључеви на електрични погон; механизми за отварање 

прозора, електрични; механизми за затварање 

прозора, електрични; усисивачи за прашину за кућну 

употребу.  

9  адаптери за екране рачунара; компјутерски 

софтвер за енкрипцију; програмабилни контролери; 

паметне картице, празне; магнетни носиоци 

података, празни; монитори за рачунаре; логички 

контролери који се могу програмирати; сервери за 

системе кућних мрежа; картице са интегрисаним 

колима; екрани; компјутерски програми (који се 

могу преузети); картице са интегрисаним колима, 

празне; компјутерски софтвери за контроли приступа 

рачунарима; рачунарске софтверске апликације (који 

се могу преузети); рачунарски програми за даљинско 

контролисање приступању рачунарским садржајима 

или садржајима рачунарске мреже; компјутерски 

програми за приступ контроли или вршење 

контроле; рачунарски програми за даљинско 

повезивање рачунара или рачунарским мрежама; 

налепнице које садрже електронске записе или 

кодиране информације; налепнице које садрже 
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магнетне записе или кодиране информације; 

спојнице [опрема за обраду података]; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; електронске 

партитуре које се могу преузети онлајн; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или које се могу 

преузимати; скупови података, снимљени или који се 

могу преузети; апликације [софтвер]за телефон које 

се могу преузети; кухињски тајмери, електронски; 

бројачи корака; бројачи; индикатори за количину; 

апарати за бележење времена; хронографи; џепни 

ваге; ваге за купатила, електронске; ваге; апарати за 

мерење тежине; ваге за бебе; ваге за купатила; 

аутоматски мерни инструменти; помично кљунасто 

мерило; мерачи величине; рачвасто мерило; мерне 

траке; инструменти за мерење дужине; мерни 

лењири; мерила; светла за навођење у случају 

опасности; сигнални дигитални дисплеји; 

упозоравајућа светла у случају опасности; сигналне 

лампе; светлећи знаци; неонски знаци; електронске 

табле за обавештења; светлосни електронски 

показивачи; разделници сигнала; усб чворишта; 

дигиталне видео камере; камере за персоналне 

рачунаре; видео монитори; електронски апарати за 

надзор; дигиталне камере; струјни прекидачи; веб 

камере; електрични и електронски апарати за видео 

надзор; камере за праћење; апарати за праћење, који 

нису за употребу у медицини; камкордери; двд 

плејери; дигитални рамови за фотографије; уређаји 

за надгледање беба; фотографска камера; магичне 

лампе [пројектори нацртаних слика у простору]; 

блицеви [фотографски]; мерачи температуре воде; 

електронски индуктори; мерни инструменти; уређају 

за мерење температуре гасова или чврстих 

материјала; инфрацрвени детектори; апарати за 

анализу ваздуха; детектори; индикатори нивоа воде; 

геодетске справе и инструменти; хигрометри; 

индуктори [за струју]; инструменти за нивелирање; 

манометри; метеоролошки инструменти; индикатори 

температуре; роботи за наставу; прекидачи 

осветљења; инвертери (претварачи); утикачи за 

конверзију; утични конектори; екрани осетљиви на 

додир; штампане плоче; временски прекидачи; 

сензори вибрација; дигитални термометри за 

контролу климатизације; термостати; прекидачи 

електричне струје; собни контролери температуре; 

утикачи, утичнице и други конектори (електрични 

прикључци); електричне утичнице; адаптери за 

електричне утикаче; апарати за контролу осветљења; 

фото диоде; преносне утичнице; температурни 

сензори; температурни сензори расхладних течности; 

диоде које емитују светло [лед]; оптички сензори; 

сензори аларма; даљински управљачи за управљање 

алармима на возилима; конектори, струјни ; 

прекидачи, електрични; електрични утикачи; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; електричне 

спојнице; вариометри; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; регулатори 

јачине светла, електрични; омоти за електричне 

утичнице; регулатори сценске расвете.; струјни 

трансформатори; сензори; даљински управљачи за 

употребу у домаћинству; сигурносне мреже; 

електронска алармна звона; електронске браве; 

аларми против лопова, који нису за возила; димни 

аларми; против провални аларми; аларми за цурење 

гаса; гасни алармни вентили; централни алармни 

уређају; аларми за детекцију запаљивог гаса; аларми 

против обијања; акустични аларми; аларми; пожарни 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; електричне 

инсталације за спречавање провала; против провални 

упозоравајући апарати; детектори дима; електронски 

системи контроле приступа за блокирање врата; 

светлосна сигнализација која може да мига; 

детектори запаљивих гасова.  

11  лед лампе за вештачке свеће; диоде које емитују 

светло [лед], уређају за осветљавање; уређаји и 

инсталације за осветљавање; електричне џепне 

лампе; висеће светиљке; лампе за осветљавање; 

зидна осветљења; лед тела за осветљавање; 

минијатурне сијалице; уређаји за осветљавање за 

ормаре; наглашена светла за унутрашњу употребу; 

плафонска вентилаторска светла; заклони за сочива 

камера; флуоресцентне сијалице; светиљке; ноћна 

светла, електрична; лед сијалице; базе лампи; стоне 

лампе; соларне лампе; лед лампе; инсталације за 

осветљавање; светла за књиге; електричне бакље за 

осветљење; флуоресцентне лампе; ручни 

рефлектори; светла за свечану декорацију; цеви за 

флуоресцентне лампе; светла за читање; рефлектори; 

рефлектори за употребу на возилима; лед сигурносне 

лампе; зидне лампе; диоде које емитују светло [лед] 

као пејзажна осветљење; диоде које емитују светло 

[лед] као подводно осветљење; диоде које емитују 

светло [лед] као амбијентално осветљење; диоде које 

емитују светло [лед] за возила; осветљења за 

фестивале; сијалице; сијалице, електричне; 

електричне лампе; лампе; фењери за осветљавање; 

горионици са ужареним нитима; расипачи, дифузори 

светла; сигурносне лампе; кинески фењери, лампе; 

светлеће цеви за осветљавање; светлећи бројеви за 

куће; абажури; носачи абажура; уличне светиљке; 

светла за акваријуме; осветљење за роњење; 

лампице, електричне, за јелке; лампиони за 

декорације прослава; украсне светлосне декорације 

за прославе; подне лампе; светлосни пројектори; 

уређаји за сценску расвету; флуоресцентне цеви за 

расвету; уљне лампе; електрични роштиљи; 

електрични уређају за кафу; електрични чајници за 

употребу у домаћинству; чајници, електрични; 
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фритезе на врућ ваздух; термо посуде за воду, 

електричне; шоље са електричним грејањем; 

расхладне инсталације; машине за прављење леда; 

расхладни уређаји и инсталације; машине за 

сладолед; овлаживачи ваздуха за употребу у 

домаћинству ; пречистачи ваздуха за употребу у 

домаћинству; инсталације за сушење; електрични 

вентилатори; електрични вентилатори за 

климатизацију; пречистачи ваздуха; апарат за 

чишћење гаса; сушачи ваздуха; инсталације за 

климатизацију; инсталације за филтрирање ваздуха; 

вентилатори [за климатизацију]; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; овлаживачи ваздуха; 

одвлаживачи ваздуха; поклопци за радијаторе; 

грејачи воде; апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; инсталације за снабдевање водом; 

инсталације за водоснабдевање, аутоматске; цеви 

[делови санитарних инсталација]; радијатори 

[грејни]; опрема за купатила; водоводне инсталације 

за купатила; апарати за потапање водом; соларни 

топлотни колектори [за грејање]; пречистачи воде; 

филтери за прераду воде; инсталације за 

пречишћавање воде; грејачи за купатила; апарати за 

складиштење топлоте (соларне енергије) за грејање; 

гасне светиљке; инсталације за полимеризацију.  
 

(210) Ж- 2022-1431 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću Axios 

Logic Beograd-Novi Beograd, Јурија Гагарина 166 

А/ПР/7, 11073, Београд, RS 

(740) Ана Петковић, Краља Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 24.15.21; 25.07.08; 25.07.21; 26.03.23; 27.05.22 

(591) светло и тамно плава боја.   

(511) 9  рачунарски софтвер; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију.  

36  услуге мобилног банкарства. 

42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне 

софтверске апликације.  
 

(210) Ж- 2022-1432 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена - pantone 1795 C, златна - pantone 872 C, 

црна - pantone Black C, бела.  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-1433 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

100%karaktera. 0%alkohola 

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-1434 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za mala životna zadovoljstva 

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-1435 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za sve ono što nas spaja 

(511) 32  пиво.  
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(210) Ж- 2022-1436 (220) 09.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2, 

19000, Зајечар, RS 

(540) 

Za ono u čemu smo dobri! 

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-1439 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Алтина доо Доњи Душник, Доњи Душник бб, 

18242, Гаџин Хан, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) плава, бела и црвена.   

(511) 3  марамице за бебе натопљене препаратима за 

чишћење; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима, марамице за бебе; влажне 

козметичке марамице; женске хигијенске марамице 

за чишћење; марамице натопљене козметичким 

средствима; влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; влажни или импрегнирани јастучићи, 

убруси или марамице; влажне тоалетне марамице 

натопљене детерџентом за прање посуђа; влажне 

тоалетне марамице натопљене детерџентом за 

чишћење; марамице натопљене са козметичким 

лосионима; марамице натопљене средством за 

чишћење коже; козметичке крпице или марамице 

натопљене средствима за чишћење коже; марамице 

за једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за личну хигијену; дезодорантни сапун; сапун*; 

сапун за избељивање текстила; сапуни за кожу; 

сапуни за купање; сапуни за купање у течном, 

чврстом или у облику гела; сапуни за лице; сапуни за 

личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни за 

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

сапуни за туширање; сапуни за употребу у 

домаћинству; сапуни и детерџенти; сапуни у праху; 

течни сапуни; течни сапуни за веш; течни сапуни за 

купање; течни сапуни за купке за негу стопала; течни 

сапуни за прање посуђа; течни сапуни за руке и лице; 

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

тело; тоалетни сапуни; крем-сапуни.марамице 

натопљене етарским уљима, за козметичку употребу; 

козметички сапуни; комади сапуна; крем сапуни за 

тело;немедицински сапуни; парфимисани сапуни; 

сапуни за бријање; сапуни за веш; течни детерџенти 

за прање судова; немедицински шампони; 

немедицински шампони за кућне љубимце; 

немедицински шампони против перути; средства за 

испирање косе [шампони-регенератори]; тврди 

шампони у облику сапуна; шампони*; шампони за 

бебе; шампони за косу; шампони за косу 3 у 1; 

шампони за кућне љубимце [немедицински 

препарати за негу]; шампони за људску косу; 

шампони за суво прање*; шампони за тепихе; 

шампони и регенератори за косу; шампони и 

регенератори за кућне љубимце [немедицински, 

неветеринарски препарати за негу животиња]; 

шампони против перути; шампони-регенератори; 

шампони у облику сапуна; детерџенти за веш; 

детерџенти за машине за прање посуђа; детерџенти 

за посуђе; детерџенти за прање судова у облику гела; 

детерџенти за прање судова у праху; детерџенти за 

прање судова у течном облику; детерџенти за 

употребу у домаћинству; влажни козметички убруси; 

омекшивачи за веш; млеко за чишћење; препарати за 

чишћење; раствори за чишћење; креме за чишћење 

коже; креме за чишћење [козметичке]; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; препарати за 

чишћење подова; препарати за чишћење одвода; 

препарати за чишћење и полирање; препарати за 

чишћење тапета; препарати за чишћење тепиха; 

препарати за чишћење тканина; препарати за 

чишћење у облику пене; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; средства за чишћење 

и дезодорисање тепиха; средства за чишћење коже; 

средства за чишћење руку; препарати за чишћење, 

полирање, одмашћивање и стругање; препарати за 

бријање и после бријања; балзами за бријање; гелови 

за бријање; креме за бријање; лосиони за бријање; 

пасте за бријање; препарати за бријање; балзами 

након бријања;препарати за употребу пре бријања и 

после бријања; гелови након бријања; емулзије након 

бријања; колоњске воде након бријања; креме за 

употребу пре бријања; креме након бријања; лосиони 

после бријања; препарати након бријања; парфеми; 

парфеми, колоњске воде и производи за негу после 

бријања; папир за полирање; крпе за полирање; 

средства за прање wц шоља.  

5  влажне медицинске марамице; марамице за 

дезинфекцију; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; марамице 
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натопљене антибактеријским препаратима; марамице 

натопљене репелентима против 

инсеката.антибактеријски сапуни; дезинфекциони 

сапуни; медицински шампони; средства за 

дезинфекцију за wц-шоље; средства за дезинфекцију 

за чишћење купатила.  

16  амбалажа за флаше од папира или картона; вреће 

за ђубре [од папира или пластике]; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; заставе 

од папира; етикете од папира или картона; конусне 

папирне кесе; марамице од папира; марамице од 

папира за чишћење; материјали за филтрирање од 

папира; надстолњаци од папира; натписи од папира 

или картона; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за саксије од папира; папир за 

лекарске столове за прегледе; папир за паковање; 

папирне или картонске кутије; папирне кесе за 

стерилизацију медицинских инструмената; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне машне, које 

нису позамантерија и украси за косу; папирне облоге 

за фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне 

траке, које нису позамантерија и украси за косу; 

папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни подметачи за 

стоматолошке тацне; папирни филтери за кафу; 

плакати од папира или картона; подметачи за сто од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; прекривачи столова од папира; столњаци 

од папира; стоне салвете од папира; транспаренти 

[банери] од папира; убруси за лице од папира; 

убруси од папира; украсне папирне заставице; 

упијајуће фолије од папира или пластике за паковање 

хране; фолије од папира или пластике за одржавање 

влаге за паковање хране]; хигијенски папир;папирне 

марамице; целулозне марамице; марамице од папира 

за козметичку употребу; грубе папирнате марамице 

за козметичку употребу; папирни убруси за руке; 

хигијенски папирни убруси за руке; кухињски 

убруси; папирне навлаке за даске за тоалет шоље; 

папирне облоге за тоалетне шоље; ролне тоалет 

папира; тоалет папир; врећице од папира за 

паковање; врећице од папира или пластике за 

паковање; постављене врећице од папира; папир за 

умотавање поклона; папир за умотавање 

хране.подметачи од папира или картона; једнократне 

стоне салвете од папира; кесе за сендвиче од папира 

или пластике; папирне кесе за сендвиче; кесе од 

папира за паковање; кесе од папира или пластике за 

паковање; кесе од папира или пластике за паковање 

оброка; кесице за прославе од папира или пластике; 

врећице [коверте, кесице] од папира за паковање; 

папирне навлаке за wц даске; кесе за замрзиваче; 

папирне кесе; папирне кесе за куповину; папирне 

кесе за смеће; папирне кесе за смеће за кућну 

употребу; папирне кесе за употребу у домаћинству; 

вишенаменске пластичне кесе; кесе од пластике за 

паковање; пластичне кесе за куповину; пластичне 

кесе за кућну употребу; пластичне кесе за паковање 

леда; пластичне кесе за печење у рерни; пластичне 

кесе за смеће; пластичне кесе за чување 

драгоцености; траке за кесе за замрзиваче; вреће за 

смеће [кесе за смеће или ђубре]; пластичне кесе за 

одлагање животињског измета; пластичне кесе за 

смеће за кућну употребу; вреће за микроталасно 

кување; папирне крпе за прање.  

21  папирни тањири; послужавници од папира, за 

домаћинство; чаше, папирне или пластичне.крпе за 

чишћење; памук за чишћење; прибор за чишћење; 

рукавице за чишћење; сунђери за чишћење; жица за 

чишћење посуђа; челична вуна за чишћење; четкице 

за бријање; крпе за полирање; крпе за прашину; крпе 

за прање подова; крпе за прање посуђа; крпе за 

брисање прашине са намештаја; сунђери; абразивни 

сунђери; абразивни сунђери за кожу; абразивни 

сунђери за кухињску употребу; мрежасти сунђери од 

најлона за чишћење тела; сунђери за купање; 

сунђери за наношење или скидање шминке; сунђери 

за прање; сунђери за рибање; сунђери за чишћење 

лица; сунђери за шминкање; чешљеви и сунђери; 

четке за каду; калупи за коцке леда за фрижидере.  

24  крпе за брисање стакла; крпе за прање; марамице 

од текстила; салвете од текстила; убруси за 

уклањање шминке.кухињске крпе.  
 

(210) Ж- 2022-1440 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, Indiana, 46285, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

KISUNLA 

(511) 5  фармацеутски препарати, наиме 

фармацеутски препарати за лечење алопеције, 

алцхајмерове болести, атопијског дерматитиса, 

аутоимуних болести и поремећаја, болести и 

поремећаја крви, поремећаја и болести костију и 

скелета, тумора, кардиоваскуларних болести, 

болести и поремећаја централног нервног система, 

кластер главобоља, болести проузрокованих корона 

вирусима, кронове болести,  деменције, 

дерматолошких болести и поремећаја, дијабетеса, 

дислипидемије, ендокриних болести и поремећаја, 

фибромиалгије, гастроинтестиналних болести и 

поремећаји, главобоља, срчане инсуфицијенције, 

запаљења и запаљенских болести и поремећаја, 

запаљенских болести црева, поремећаја и болести 

бубрега, болести и поремећаја јетре, лупуса, 

менталних поремећаја, болести и поремећаја 
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метаболизма, мигрена, мултипле склерозе, 

неуродегенеративних болести и поремећаја, 

неуролошких поремећаја, гојазности,  

остеоартритиса, бола, паркинсонове болести, 

псоријазе, псоријазног артритиса, реуматоидног 

артритиса, улцерозног колитиса, васкуларних 

болести; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1441 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) MEBLO TRADE doo, Remetinecka 137,  

10000,  Zagreb, HR 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

MEBLO TRADE 

(511) 20  душеци; кревети; постељина; јастуци; 

душеци [осим душека за рођење деце]; намештај; 

кућни намештај; статуе; фигурице; уметничка дела и 

орнаменти и украси направљени од материјала као 

што су дрво,восак,гипс или пластика укључени у 

класу; дисплеји, штандови и натписи, неметални; 

контејнери, затварачи и држачи за њих, неметални; 

кућице и кревети за животиње; дрвене ручке за 

фиоке; дрвене кваке; порцеланске ручке; дрвене 

ручке; керамичке ручке за намештај; керамичке 

ручке за фиоке; керамичке ручке за ормариће; фиоке 

и намештај; керамичка дугмад; основа кревета; 

кревети са основом; завесе од бамбуса; оградице за 

бебе; шеталице за бебе; полице за библиотеке; 

болнички кревети; завртњи, неметални; табле за 

столове; бисте од дрвета, воска, гипса или пластике; 

креденци за посуђе; шрафови, неметални; високе 

столице за бебе; хидростатички [водени] кревети, не 

за медицинске сврхе; врата за намештај; јастук; 

обручи, неметални, за причвршћивање цеви; јастуци; 

јастуци за кућне љубимце; унутрашње текстилне 

ролетне за прозоре; плочасте унутрашње ролетне; 

унутрашње ролетне за прозоре [сенке] [намештај]; 

матице, навртци који нису од метала; легла и кућице 

за кућне љубимце; кинетичке скулптуре[декорација]; 

креветци; софе; дрвене траке; делови од дрвета за 

намештај; регали; завеса од перли, украсна; 

вешалице за одећу и куке за одећу; постоља за 

костиме; постоља за шешире; вреће за одећу; канабе; 

затварачи, који нису од метала, за контејнере, 

посуде; точкићи за кревете, који нису од метала; 

точкићи за намештај, неметални; кућице за кућне 

љубимце; колци за биљке или дрвеће; шине за 

завесе; посуде, пластичне за амбалажу; корпе; 

плетарски радови, од прућа; корпе, неметалне; 

сандуци, гајбе; кукице за завесе; чивилуци, 

неметални; кутије од дрвета или пластике; кућице за 

псе; сталци за боце; кревети; лежајеви за кућне 

љубимце; пластичне кант траке за намештај; 

штапови за качење слика; ногаре за сечење дрва; 

ременице од пластике за завесе; немеханички котур, 

неметални, за флексибилна црева; столови; столови 

за масажу; столови од метала; чајни сточић; лајсне за 

оквире за слике; намештај од метала; ормарићи за 

лекове; шипке за степеништа; јастуци на надувавање, 

који нису за медицинску употребу; душеци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

намештај на надувавање; јастуци на надувавање који 

нису за медицинску употребу; рекламни предмети на 

надувавање; рукохвати за каду, неметални; кућни 

бројеви, неметални, несветлећи; дугмад, неметална; 

столарска роба; плочице од огледала; кутије за 

излагање накита; канцеларијски намештај; палете за 

претовар робе, које нису од метала; шарке, које нису 

од метала; клупе; плакати од дрвета или пластике; 

радне површине; пултови; столови за пресвлачење 

беба; уклоњиве простирке или поклопци за судопере; 

послужавници, неметални; сталци за читање, 

пултови; сталци за пушке; постоља за саксије; 

витрине; постоља за кишобране; сандучићи за писма, 

не од метала или зидани; уметничка дела од дрвета, 

воска, гипса или пластике; столови за алат; држачи 

за пешкире, неметални, причвршћени; папирни 

рамови за слике; оквири за кревете; дактилографски 

столови; полице за складиштење; сталци за часописе; 

простирке за спавање; клизачи за гарнишне; сандуци 

за играчке; сандуци за месо, неметални; сандуци, 

неметални; опрема за врата, неметална; опрема за 

кревете, неметална; опрема за намештај, неметална; 

опрема за прозоре, неметална; седишта; седишта од 

метала; конструкције кревета; шнале и траке за 

држање завеса; комоде; душек од сламе; сламни 

поруби, ивице; плетенице од сламе; вреће за спавање 

за камповање; статуе од дрвета, воска, гипса или 

пластике; постоља за рачунске машине; сталци за 

тањире; сталци за књиге; мердевине, од дрвета или 

пластике; греде за гребање за мачке; пречке од 

дрвета; натписи од дрвета или пластике; огласне 

табле; табле за држање кључева; хоклице; ослонац за 

ноге; стега, не од метала; тоалетни сточићи; палете 

за утовар које нису од метала; декорације од 

пластике за храну; школски намештај; фотеље; 

фризерске столице; алке за завесе; столови за 

цртање; канцеларијски столови за стајање; столице 

за лежање [лигештули]; ормани, креденци; 

ормарићи; држачи завеса, који нису од текстила; 

дрвене жалузине [намештај]; папирне ролетне; 

намештај на продајним местима за излагање 

честитки; подлоге за душеке; наддушек; огледала 

[намештај]; столови [намештај]; дрвени намештај; 

пуњени јастуци; јастуци за седење; јастуци за 

душеке; сталци за одећу.  

35  услуге комерцијалне трговине и информисања 

потрошача; куповина малопродајних услуга 
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повезаних са теписима; велепродајне услуге у вези са 

осветљењем; велепродајне услуге у вези са 

грађевинском опремом; велепродајне услуге у вези 

са посуђем за кување; велепродајне услуге у вези са 

прибором за јело; велепродајне услуге у вези са 

уметничким делима; велепродајне услуге у вези са 

опремом за грејање; велепродајне услуге у вези са 

производима за чишћење; велепродајне услуге у вези 

са произодима хортикултуре; велепродајне услуге у 

вези са кухињским ножевима; велепродајне услуге у 

вези са прекривачима за подове; велепродајне услуге 

у вези са зидним облогама; велепродајне услуге у 

вези са производима од папира за једнократну 

употребу; велепродајне услуге у вези са прибором за 

припрему хране; малопродајне услуге у вези са 

декоративним намештајем; малопродајне услуге у 

вези са намештајем; велепродајне услуге у вези са 

декоративним намештајем; малопродајне услуге у 

вези са продајом намештаја; малопродајне услуге у 

вези са произодима хортикултуре.  
 

(210) Ж- 2022-1442 (220) 10.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Марија Штрбац and Зоран Штрбац, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 106, 11070, Нови Београд, RS i 

Булевар Арсенија Чарнојевића 106, 11070, Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, наранџаста.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1445 (220) 11.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) SBERFUNK doo Beograd-Vračar, Мишарска 

8/9, 11000, Београд, RS 

(740) Зоран Н. Марић, адвокат, Маршала Бирјузова 

50, 11000, Београд 

(540) 

You can bank on us 

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање.  

36  финансијски послови.  

38  телекомуникације.  

42  пројектовање и развој компјутерског софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-1446 (220) 11.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Златан Настић, Недељка Гвозденовића 34, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, наранџаста.  

(511) 9  опрема за обраду података, апарати за 

читање, штампање бар кодова и идентификационих 

картица, софтвер, читачи за идентификацију путем 

радио фреквенције [RFID], етикете са интегрисаним 

чиповима за идентификацију радио фреквенција 

[RFID], бежични преносиви штампачи за употребу са 

лаптопом и мобилним уређајима.   

35  заступање произвођача и промет опреме за 

обраду података, апарата за читање, штампање бар 

кодова и идентификационих картица и софтвера.   

37  инсталирање, одржавање и поправљање апарата 

за обраду података, апарата за читање, штампање бар 

кодова и идентификационих картица и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-1448 (220) 11.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) RENATA TB PRODUKT d.o.o. Beograd, 

Исмета Мујезиновића 4, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39, 

11080, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.03; 26.11.06; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17  

(511) 34  дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре; 

електронске цигарете и орални вапоризатори за 

пушаче; артикли за пушаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2022-1451 (220) 11.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива.  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  сладоледи; слаткиши; кафа.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1460 (220) 12.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) црна, плава, црвена, жута.  

(511) 35  оглашавање, нарочито рекламирање преко 

телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

38  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретнх и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

41  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.  
 

(210) Ж- 2022-1463 (220) 15.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) BES HEAT PUMP DOO SENTA, Забош Јожеф 

8, 24400, Сента, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 07.03.25; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно сива, бела, наранджаста, светло плава  

(511) 11  апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; апарати за грејање простора; апарати за 

грејање простора за индустријске потребе; апарати за 

лед; апарати за хлађење ваздуха; апарати за хлађење 

воде; апарати за хлађење пића; апарати и машине за 

хладење; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи воде 

за индустријске потребе; грејачи воде за кућне 

потребе; грејачи за базене за пливање; електрични 

уређаји за грејање за кућну употребу; електрични 

уређаји за расхлађивање простора; инсталације за 

грејање; инсталације за грејање воде; инсталације за 

климатизацију; инсталације за хлађење воде; 

инсталације и апарати за вентилацију 

[климатизацију]; инсталације и машине за хлађење; 

исушивачи ваздуха; исушивачи влаге за кућну 

употребу; климатизационе инсталације за пословне 

сврхе; клима уређаји за пословне зграде; клима 

уређаји за стамбени простор; комбиновани клима 

уређаји за грејање и хлађење; коморе за хлађење; 

контејнери за хлађење, хладњаче; котлови за грејање; 

котлови централног грејања; ледомати; машине за 

хлађење напитака и прављење леда; машине и 

апарати за лед; опрема и инсталације за хлађење; 

размењивачи топлоте за хемијску обраду; расхладне 

витрине; расхладне витрине за излагање; расхладне 

инсталације; расхладне инсталације за течности; 

расхладне јединице за дозирање пића; расхладне 
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машине; расхладни апарати; расхладни пултови; 

расхладни системи за клизалишта; расхладни 

уређаји; расхладни уређаји и инсталације; 

регенератори топлоте; системи за климатизацију за 

индустријске потребе; системи за климатизацију за 

кућну употребу; уређаји за вентилацију; уређаји за 

грејање пода; уређаји за климатизацију за 

индустријске потребе; уређаји за климатизацију за 

кућну употребу; уређаји за одвођење топлоте у 

уређајима за вентилацију; уређаји за одвођење 

топлоте у уређајима за грејање; уређаји за одвођење 

топлоте у уређајима за хлађење; уређаји за прављење 

леда; уређаји и инсталације за подно грејање; уређаји 

и системи за климатизацију.  
 

(210) Ж- 2022-1468 (220) 16.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Јасмина Копривица, Хасана Бркића 16П, 

34000, Крагујевац, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.01.16; 05.03.13; 05.03.20; 07.01.24; 

14.11.02; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15  

(591) црна, зелена, светло љубичаста, наранџаста, 

браон  

(511) 41  настава, обука, образовне услуге, услуге 

обданишта, услуге разоноде, пренос знања и 

искуства [обучавање], услуге образовања које 

пружају школе, подучавање,услуге пружања обуке 

услуге забављача, организовање такмичења 

[образовних или забавних], учење на даљину, 

физичко васпитање, пружање услуга у области 

забаве и разоноде, планирање забава [забава], 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности, организовање и вођење радионица 

[обука], забава посредством радија, , услуге 

позајмљивања књига у библиотекама, покретне 

библиотеке, услуге покретне библиотеке, практична 

настава [обука путем демонстрације], 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком], услуге сертификације у 

образовању, наиме пружање обуке и испитивање 

нивоа знања, истраживања у области образовања.  

45  лиценцирање интелектуалне својине.  
 

(210) Ж- 2022-1469 (220) 16.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TIS d.o.o., Шуме б.б., 32250, Ивањица, RS 

(740) "Станић и партнетри" Адвокатско ортачко 

друштво, Капетан Мишина 25, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.10; 05.01.16; 26.04.06; 26.04.15; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зеленом (ПАНТОНЕ 7481 Ц), црна (ПАНТОНЕ 

Блацк 6 Ц)   

(511) 6  точкићи од метала за намештај; окови за 

врата;окови за прозоре; украсне лајсне од метала за 

грађевинарство; украсне лајсне у грађевинарству 

металне; шарке од метала; метални носачи за 

намештај; подлошке од метала; вијци; спојнице од 

метала; метални носачи за намештај.  

11  судопере; аспиратори за неутралисање мириса и 

паре у кухињама; плафонска светла; лавабои (делови 

санитарних инсталација); светлеће цеви за 

осветљавање; славине; судопере; лед диоде; уређаји 

за осветљење.  

19  паркетне подне даске; подне дрвене даске; шпер 

плоча; фурнири; кварц; оплате, неметалне за 

грађевинарство; флиц за грађевинарство; паркети;  

опшив за грађевине (неметални); подови 

(неметални); конструкциони материјали (неметални); 

плоче (неметалне) за грађевинарство.  

20  точкићи за намештај, неметални; пластичне кант 

траке за намештај; табле за столове; врата за 

намештај; типлови, неметални; ноге за намештај; 

ногице за намештај; преносиви канцеларијски 

столови; фиоке за намештај; организатори за фиоке; 

висећи организатори за ормане; канцеларијски 

столови; канцеларијски намештај; намештај; 

вешалице за одећу; столови.  

27  тапете.  

35  услуге малопродаје и велепродаје везане за 

намештај.  

39  транспортне услуге; испорука робе.  

40  склапање материјала по наруџбини за друге; 

обрада дрвета.  

42  дизајн ентеријера (уређење унутрашњег 

простора).  
 

(210) Ж- 2022-1470 (220) 16.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) European Commodity Collection doo Beograd, 

БуЛевар Михајла Пупина 115ж, 11070, Београд, RS 
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(740) Стефан М. Јовичић, адвокат, Влајковићева 12, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 05.03.11; 05.03.13; 05.13.08; 

24.01.03; 24.01.09; 24.01.13; 24.09.02; 24.09.07; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, зелена, црна  

(511) 20  декоративни јастучићи; дивани и софе; 

држачи за пешкире, неметални, причвршћени; 

држачи ташни, неметални; дугмад, неметална; душек 

од сламе; душеци; душеци за камповање; душеци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; 

етикете од пластике; етикете од пластике или гуме 

које се пришивају на одећу; животињска копита; 

животињске канџе; животињски рогови; жута амбра, 

ћилибар; завеса од перли, украсна; завесе од 

бамбуса; завртњи, неметални; закивци, које нису од 

метала; запушачи, неметални; запушачи од плуте; 

затварачи врата, неметални; затварачи за прозоре, 

неметални; затварачи, који нису од метала, за 

контејнере, посуде; затварачи крила, неметални, за 

прозоре; затварачи, неметални; затварачи прозора, 

неметани, неелектрични; затварачи са навојем, 

неметални, за флаше; заштитне преграде за камине 

[намештај]; звекири за врата, неметални; звона за 

врата неметална, не-електрична; звонца покретана 

ветром [украсна]; идентификационе наруквице, 

неметалне; имитација корњачине коре; јасле за 

сточну храну; јастук; јастуци; јастуци за кућне 

љубимце; јастуци за облагање кутија за кућне 

љубимце; јастуци за позиционирање главе бебе; 

јастуци на надувавање који нису за медицинску 

употребу; јастуци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; јастуци против превртања 

беба; јеленски рогови; калемови за намотавање 

немеханички, за еластична црева, који нису од 

метала; калемови немеханички, за еластична црева, 

који нису од метала; калемови од дрвета за конац, 

свилу, врпце; колевке; корпе за ношење ствари; 

кревети; креветци за бебе; креденци за посуђе; 

кројачке лутке; намештај; навлаке за одећу [за 

чување]; навлаке за одећу [гардеробне]; намештај за 

вагон ресторане; намештај на надувавање; намештај 

од метала; наслони за главу [намештај]; наслоњаче, 

лежаљке; натписи од дрвета или пластике; ногаре за 

сечење дрва; ноге за намештај; ногице за намештај; 

носачи, неметатални, за намештај; обрамице за 

ношење терета преко рамена; обручи за бурад, 

неметални; обручи, неметални, за причвршћивање 

цеви; огласне табле; огледала; оградице за бебе; 

опрема за врата, неметална; опрема за кревете, 

неметална; опрема за намештај, неметална; опрема за 

прозоре, неметална; организатори за фиоке; ормани 

за документа; ормани за картотеке [намештај]; 

ормани, креденци; ормарићи за лекове; ормарићи за 

пртљаг; отварачи врата, неметални, неелектрични; 

отварачи прозора, неметални, неелектрични; 

послужавници, неметални; потпорни јастуци за главу 

бебе; посуде, пластичне за амбалажу; преграде за 

заштиту од кијања; прекривачи, јоргани, јастуци за 

кревете, осим постељине; преносиви канцеларијски 

столови; столице; столице за купатила; сталци 

[намештај]; столице за лежање [лигештули]; столице 

за туш кабине; столови; столови за масажу; столови 

за пресвлачење беба причвршћени за зид; столови за 

тестерисање [намештај]; столови за цртање; столови 

од метала; сточићи за компјутере [намештај].  

24  вреће за спавање; вреће за спавање за бебе; 

вунена влакна; декоративна тканина за постељину, 

замена за јастук; етикете од текстила; етикете од 

текстила које се пришивају на одећу; завесе за врата; 

завесе од текстила или пластике; заштитна 

постељина за дечје креветце; зефир [тканина]; 

исцртана платна за вез; јастучнице; крепон; креп 

[тканине]; крпе за брисање стакла; круто платно; 

кухињске крпе; ланене тканине; марабу [тканина]; 

марамице од текстила; материјал за баршунасте ресе; 

материјал за филтрирање од текстила; молескин 

[тканина]; мрежасте завесе; мреже за комарце; 

муслин; навлаке [за душеке]; навлаке [ланене]; 

надстолњаци, који нису од папира; неткана 

текстилна влакна; памучне тканине; памучне 

тканине, платно; пешкири за лице од текстила; 

пешкири од текстила; пластични материјали [замена 

за тканине]; пластични прекривачи за намештај; 

платна за таписерије и везење; платна, рубље за 

купатило, изузев одеће; платна, тканине; платно за 

пелене; платно од јуте; платно, штоф; плетене 

тканине; подлоге од текстила за пивске чаше; 

подлоге од тканине за пресвлачење беба; подметачи 

од текстила; покривачи за душеке; полувунена 

тканина; порхет, груба памучна тканина; поставе за 

шешире, текстилне, у комаду; поставе [текстилне]; 

постељина; прекривачи за јастуке; прекривачи за 

кревете од папира; прекривачи за кревет од перја, 

паперја; прекривачи за намештај [непричвршћени]; 

прекривачи за путовања [за покривање колена]; 

прекривачи за столове [који нису од папира]; 

пресвлаке за тоалетне даске; простирке за кревете; 
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простирке за пикник; рамија влакна; решеткаста 

тканина; рукавице за купање; салвете од текстила; 

самолепљиве етикете од текстила за торбе; свилене 

тканине; свилене тканине за штампање шара, 

мустри; сомот; стони подметачи за јело од текстила; 

стони подметачи од текстила; сукно од коњске длаке 

[за џакове]; таписерија [зидна] од текстила; тафт 

[тканина]; текстилне поставе за обућу; текстилни 

материјал; текстилни прекривачи за намештај; 

текстилни прекривачи за штампаче; термолепљиве 

тканине; тил; тканина за сита; тканина од еспарта; 

тканине за домаћинство; тканине за женско рубље; 

тканине за обућу; тканине за столове, текстилне; 

тканине за текстилну употребу; тканине обложене 

воском за умотавање хране за једнократну употребу; 

тканине од вештачке свиле; тканине од конопље; 

тканине од фибергласа за текстилну употребу; 

тканине са имитацијом животињске коже; 

транспаренти [банери] од текстила или пластике; 

туш завесе од текстила или пластике; ћебад за 

кревете; ћебићи за кућне љубимце; убруси за 

уклањање шминке; украсне заставице од текстила 

или пластике; украсни креветски чаршави; 

унутрашње пресвлаке за вреће за спавање; филц; 

фланел [тканине]; фриз [чупава тканина од вуне]; џак 

скафандер за бебе; шевиот [вунена тканина]; 

штампане памучне тканине.  

25  аскот кравате; бадемантили; бандана мараме; 

беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди 

[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]; 

ваљенке [чизме од ваљане вуне]; везена одећа; 

штитници штикли за обућу; штитници за уши 

[одећа]; шешири; шалови; џепови за одећу; џепне 

марамице; џемпери; чизме; чарапе које упијају зној; 

чарапе и плетена трикотажа; ципеле; цилиндри; 

хеланке [панталоне]; хаљине на трегере; хаљине; 

фудбалске ципеле, копачке; фризерске капе; 

униформе за џудо; униформе за карате; униформе; 

улошци против знојења испод пазуха; улошци за 

ципеле; турбани; трикои; трегери; траке за главу 

[одећа]; тоге; термо рукавице за уређаје са екраном 

на додир; сукње-панталоне; сукње; спортске чизме; 

спортске ципеле; спортске трегер мајице; спортске 

мајице, дресови; спортска одећа са уграђеним 

дигиталним сензорима; спољна одећа; сокне које 

упијају зној; собни огртачи; слипови [доњи веш]; 

скијашке чизме; свештеничко одело за богослужења; 

свештеничке одоре; саронг, одећа; сари; сандале за 

купатило; сандале; самолепљиви грудњаци; рукавице 

са једним прстом; рукавице [одећа]; рукавице за 

скијање; рукавице за возаче; рукавице за бициклисте; 

рукавице без прстију; рибарски прслуци; раменице 

кошуља; радни комбинезон, одело; пуњене јакне 

[одећа]; прслуци; потпетице за обућу; потпетице; 

портикле са рукавима, које нису од папира; 

портикле, које нису од папира; пончо, одећа; 

получизме; покривала за главу; појасеви и стезници; 

појасеви за ношење новца [одећа]; подсукње; 

подвезице за чарапе; подвезице; плетена одећа 

[одећа]; пиџаме; пете за женске чарапе; пертле за 

чизме; пелерине; папуче за купатило; папуче; 

папирни шешири [одећа]; папирна одећа; панталоне; 

опрема за бебе [одећа]; оковратници који се скидају; 

оквири за шешире; одећа са лед светлом; одећа од 

латекса; одећа од коже; одећа од имитације коже; 

одећа која садржи супстанце за мршављење; одећа за 

плажу; одећа за мотоциклисте; одећа за купање; 

одећа за гимнастику; одећа; одела; огртачи, капути; 

обућа за плажу; обућа; неглижеи [доњи веш]; 

наручници, свештеничка одећа; мушке боксерице; 

муфови [одећа]; муфови за грејање ногу, 

неелектрични; монашки велови; митре [бискупске 

капе]; метални делови за обућу; маске за спавање; 

маске за лице [одећа], осима за медицинске или 

хигијенске намене; мараме, шалови; мараме за главу; 

манжетне; мале капе уз главу; мајице; ливреје; 

купаће гаће; крзно [одећа]; крзнени шалови; кратке 

чарапе; кратке панталоне бермуде; крампони за 

фудбалске копачке; крагне [одећа]; кравате; кошуље 

кратких рукава; костими за маскембале; корсети 

[доњи веш]; корсети; конфекцијска постава [делови 

одеће]; комплети [одећа]; кожни обруби за обућу; 

кимона; килоте [доњи веш]; кецеље[одећа]; капути; 

капе за туширање; капе за купање; капе; камашне, 

доколенице; каљаче; каишеви [одећа]; кабанице 

[одећа]; јакне [одећа]; јакна или кошуља од платна 

или сержа за морнаре; заштитне мајце за водене 

спортове [расх гуардс]; зарови, велови; женске 

чарапе; женске поткошуље; женске најлонске чарапе, 

трико; ешарпе као одећа; еспадриле; ђонови за 

обућу; дуги капути са крзненим оковратником; 

држачи чарапа; дресови [одећа]; дрвена обућа, 

кломпе; доњи веш за упијање зноја; доњи веш; 

додаци за обућу против клизања; гумирана одећа за 

скијање на води; грудњаци; грејачи ногу; грејачи за 

врат; готова, конфекцијска одећа; горњи делови 

чизама; горњи делови обуће; глежњаче; гимнастичке 

ципеле; гаћице за бебе [доњи веш]; гаће; гајтани за 

камашне, доколенице; габардени [одећа]; врхови за 

обућу; водоотпорна одећа; виндјакне; визири, 

штитници од сунца као покривала за главу; визири 

на капама; велови [одећа].  
 

(210) Ж- 2022-1471 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд-

Сурчин, RS 
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(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2, Палилула, 

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.25; 26.03.07; 26.03.22; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 29  бадеми, обрађени; бадеми, припремљени; 

бобичасто воће, конзервирано; бразилски ораси, 

прерађени; бразилски ораси, припремљени; воће 

конзервирано или у теглама; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воће у теглама; воћни 

желе; воћни намази; воћни чипс; глазирано воће; 

грицкалице на бази кромпира; желеи од поврћа; 

желеи, џемови, компоти; залеђено воће; зачињени 

бадеми; зачињени индијски ораси; зачињени ораси; 

зачињено коштуњаво воће; издробљени бадеми; 

индијски орах, припремљен; инстант пире кромпир; 

јестива рибља уља за кулинарску употребу; јестива 

уља и масти; јестиве масти; кандирани бадеми; 

кандирани ораси; кандирани пекан ораси; кикирики 

путер; кнедле на бази кромпира; кнедле од 

кромпира; конзервирани кромпир; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

кристализовано воће; крокети од кромпира; кромпир 

салата; кромпир чипс од слатког кромпира; листићи 

од кромпира; макадамија ораси, прерађени; 

макадамија ораси, припремљени; масти за исхрану; 

месни намази; мешана јестива уља; млевени бадем; 

намази на бази белог лука; намази на бази воћа; 

намази на бази кикирикија; намази на бази млека; 

намази на бази орашастих плодова; намази на бази 

поврћа; намази од воћног желеа; намази од лешника; 

намази од лимуна; намази од маслина; намази од 

меса; нискокалорични чипс од кромпира; обрађени 

бетелови ораси; обрађени кромпир; ораси, обрађени; 

пахуљице од кромпира; пекан ораси, прерађени; 

пекан ораси, припремљени; печени бадеми; печени 

индијски ораси; печени кромпир; печени макадамија 

ораси; печени пекан ораси; пире кромпир; плодови 

ораха; прерађен орах; пржени кромпир; пржени 

нарибани кромпир; путер од бадема; рендани пржени 

кромпир [хасх броwнс]; риба и пржени кромпир; 

сирово воће, ољушћено; слатки кромпир, прерађен; 

слатки кромпир, прерађени; смрзнуто воће; сушено 

воће; ћуфте од кромпира; уља и масти за исхрану; 

урме; уштипци, крофне од кромпира; уштипци од 

ренданог кромпира; џемови.  

30  цхаи чај; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

бисквити, суви колачићи; бисквит са путером; 

бомбоне са какаом; брашно*; брашно без глутена; 

брашно за бели хлеб; брашно за торте и колаче; 

брашно за хлеб; брашно за црни хлеб; брашно и 

производи од житарица; ванила ароме за напитке; 

ванила ароме за храну; вафел производи; 

вегетеријански колачи; вишенаменско брашно са 

додатком прашка за пециво и соли; воћне бомбоне 

[слаткиши]; воћне посластице; воћни желе 

[слаткиши]; воћни колачи; воћни преливи [сосови]; 

глазирани колачи у корпици; глазуре за колаче; 

глутен припремљен као храна; горко-слатка 

чоколада; грахам крекери; грицкалице на бази 

житарица; грицкалице на бази маслаца и карамеле; 

грицкалице на бази пиринча; грицкалице на бази 

цереалија које не садрже глутен; грицкалице од 

екструдиране пшенице; грицкалице од 

екструдираног кукуруза; грицкалице од кукурузног 

брашна са укусом сира; грицкалице од муслија; 

грицкалице од пшенице; гуме за жвакање без шећера 

[кондиторски производи]; гуме за жвакање, не за 

медицинске потребе; гумене бомбоне; гумене 

бомбоне; гумени слаткиши; гум паста [кондиторски 

производ]; двопек; десерти у облику муса 

[слаткиши]; еспресо кафа; жвакаћа гума*; жвакаће 

гуме за освежавање даха; жвакаће гуме [кондиторски 

производи]; житарице за доручак; житарице 

припремљене за људску конзумацију; житарице 

спремне за јело; замене за какао; замене за марципан; 

замрзнуте интегралне житарице; зачињени колачићи; 

инстант кафа; инстант смесе за палачинке; инстант 

смесе за пудинг; интегрално брашно; интегрално 

брашно за хлеб; јестиви папирни украси од пиринча 

за торте; јестиви украси од обланди за торте; јечмено 

брашно; какао; какао екстракти за људску исхрану; 

какао мешавине; какао намази; какао напици са 

млеком; какао у праху; капкејк колачи; карамеле 

[слаткиши]; кафа; кафа без кофеина; кафа, чај, какао 

и замена кафе; квасац, прашак за пециво; кекс; кекс 

који се служи уз аперитив; кокице; кокице из 

микроталасне пећнице; кокице преливене 

карамелом; кокице преливене шећером; колачи; 

колачи обложени чоколадом; колачи од бадема; 

колачи од бисквита; колачи од ђумбира; колачи од 

житарица; колачи од сладоледа; колачи од чоколаде; 

колачи са путером од кикирикија; колачи са 

шљивама; колачи с маслацем; колачићи без глутена; 

колачићи са чоколадним мрвицама; колачићи среће; 

колачи у корпици; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; 

крекери без глутена; крекери за сир; кроасани; 

кроасани са чоколадом; кувана кафа; куване 
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интегралне житарице; кукурузне пахуљице; 

кукурузно брашно; кукурузно брашно, крупно; 

ледена кафа; ледени колачи; лисната пецива; 

марципан; мешавине за глазуре; мешавине за пецива; 

млевена кафа; млечна чоколада; незаслађена 

чоколада; непржена кафа; нерафиниране овсене 

пахуљице; обланде; обланде обложене чоколадом; 

обланде пуњене сладоледом; обланде са кексом; 

обрађене житарице; овсене пахуљице; овсени 

колачи; пенасти колачи преливени чоколадом који 

садрже карамел; пецива; пецива која садрже воће; 

пецива од бадема; пецива са џемом; пецива с 

кремом; пиринчани крекери; пића на бази какаоа; 

полуслатка чоколада; посластице од кикирикија; 

пралине; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прерађене интегралне житарице; прерађене кокице; 

пти-бер кекс; пуњења за колаче и пите на бази крема 

од јаја; пшенично брашно; пшенично скробно 

брашно; ражано брашно; роловане обланде [колачи]; 

роло обланде; свежа пецива; ситни колачи; сладни 

бисквити; слана пецива; слани колачићи; слани 

крекери; слатке глазуре; слатке кокице; слатки 

бисквити; слаткиши; слаткиши без шећера; слаткиши 

од бадема; слаткиши од шећера; слаткиши са 

лешницима; слаткиши у облику муса; смесе за 

колаче; смесе за палачинке; смесе за пикантне 

палачинке; смесе за тесто; смрзнута пецива; тесто за 

обланде; тесто за пуфнаста пецива; тесто за слатка 

пецива; тесто, полупрерађен производ; топла 

чоколада; украси за торте на бази шећера; украси од 

марципана за торте; украси од фондана за торте; 

украси од чоколаде за новогодишње јелке; украси од 

чоколаде и слаткиша за новогодишње јелке; украси 

од шећера за торте; украси од шећерне вуне за торту; 

флипс грицкалице од кукуруза; флипс са укусом 

сира [грицкалице од кукуруза]; хлеб, колачи и 

посластице; храна на бази овса; чоколада; чоколада 

без млека; чоколада у праху; чоколадни преливи; 

чоколадни украси за торте; штанглице од житарица 

на бази муслија.  
 

(210) Ж- 2022-1472 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.01.03; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.15  

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

(511) 28  игре и играчке и предмети за игру;  

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1476 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE KEPROM DOO BEOGRAD (ZEMUN), 

Главна број 18, 11080, Земун-Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.25; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) Pantone 298C; Pantone 116C; Pantone 375C; 

Pantone 212C; Pantone 7442C  

(511) 28  играчке.  
 

(210) Ж- 2022-1477 (220) 15.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Марина Радетић, Максима Горког 48, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Веселин Губеринић, адвокат, Максима Горког 

48, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.03.07; 02.03.16; 09.03.05; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.08; 27.05.17  

(511) 25  одећа, нарочито хаљине.  
 

(210) Ж- 2022-1478 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

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

 

(531) 20.01.03; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 28  игре и играчке и предмети за игру; 

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1491 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva "Pionir" d.o.o., Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.09; 03.07.24; 08.01.19; 08.01.22; 25.01.01; 

26.04.15; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, црна, тамно плава, црвена, браон, 

беж, зелена  

(511) 30  млечна чоколада.  
 

(210) Ж- 2022-1492 (220) 17.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Ненад Милојевић, Јанка Веселиновића 028, 

35210, Свилајнац, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 11.03.02; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.04  

(511) 32  пиво; воћни сокови.  

33  воћне ракије.  

43  делатности ресторана.  
 

(210) Ж- 2022-1493 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.15.08; 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1494 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1495 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

74 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1496 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.15.08; 26.01.05; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1498 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1500 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1501 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.12; 27.01.06; 27.01.13; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 

0,100,80,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1505 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 
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(731) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија 

акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17  

(591) Gradijent RGB location 1 (40%) 177,13,40, 

location 2 (60%) 237, 26, 59, location 3 (100%) 245, 130 

32; CMYK location 1 (40%) 0,100,80,30, location 2 

(60%) 0,100,80,0, location 3 (100%) 0,60,100,0  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1521 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, Нова 

индустријска зона Велереч б.б., 32300, Горњи 

Милановац, RS 

(740) Никола Стефановић, адвокат, Мутапова 20, 

32300, Горњи Милановац 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.04 

(591) тамноплава -CMYK:C100 M70 K50  

(511) 1  ацетатни силикон; неутрални силикон; ПУР 

пене; монтажна лепила; акрилни китови и заптивне 

масе; акрилни силикон; средство за везу старог и 

новог бетона; средство за бетонирање у зимским 

условима; дестилована вода; лепак за керамичке и 

камене плочице.  

2  уљани разређивач; нитро разређивач; полиуретански 

разређивач; ланени фирнис; средства за скидање рђе; 

основне боје за металл на бази разређивача; основне боје 

за дрво на бази разређивача; основне боје за дрво на 

воденој бази; основне боје за метал на воденој бази; 

лазуре, лазурни лакови; безбојни лакови на бази 

разређивача; безбојни лакови на воденој бази; ефект лак; 

бајчеви на воденој бази; боје за асфалт; брзосушиве боје; 

температурно отпорне боје; боје у спреју; 

полудисперзије; унутрашње дисперзије; фасадне боје; 

унутрашње периве боје; боја за бетон на бази 

разређивача; боја за бетон на воденој бази; фасадне боје 

на воденој бази; фасадна боја на бази разређивача; 

подлоге за унутрашње зидове; средства за нијансирање 

унутрашњих и фасадних боја; парфеми за зидове; лепак 

за стиропор и стиродур; лепак за камену вуну; лепак за 

гас бетон блокове; универзални лепкови на бази 

растварача; лепак за дрво; китови за дрво; лепак за 

паркет на воденој бази; полиуретански лепак за паркет; 

лак за паркет на воденој бази; полиуретански лак за 

паркет; маса за фуговање паркета на воденој бази; маса 

за фуговање паркета на ПУР бази; масе за фуговање 

камена, керамике и санитарије; изравнавајуће масе за 

бетон; штампарско мастило; штампарске пасте 

(мастило); штампарске боје на бази растварача за флеско 

штампу за спољашњу штампу; штампарске боје на бази 

растварача за флеско штампу за унутрашњу штампу; 

штампарске боје на воденој бази за флеско штампу; 

лакови преко штампе ОПВ; лакови за штампу-Варниши; 

разређивачи; прајмери; екстендери; фершнити; 

колоранти-базни пигменти; технолошка везива.  

3  брусни папир; брусно платно; брусне плоче; резне 

плоче; средства за скидање рђе; средства протил 

алги, гљивица и буђи.  

6  алуминијумске лајсне за керамику, зидове, 

степеништа.  

16  креп траке; селотејп траке; ваљци за фарбање; 

супер лепак.  

17  креп траке; селотејп траке; кровне ПЕ и ПП фолије и 

мембране; ацетатни силикон; неутрални силикон; ПУР 

пене; монтажна лепила; хидроизолациони премази; 

акрилни китови и заптивне масе; акрилни силикон; 

типлови за стиропор, камену и минералну вуну.  

19  пастозни фасадни завршни малтери; прашкасти 

фасадни завршни малтери; ПВЦ лајсне за керамику, 

зидове, степеништа; хидроизолационе битуменске 

траке; стиропор, плоче и профили од стиропора; 

стиродур; стаклена мрежица; глет маса прашкаста и 

пастозна; машински малтер унутрашњи и спољни.  

21  четке за фарбање.  
 

(210) Ж- 2022-1523 (220) 19.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, Нова 

индустријска зона Велереч б.б., 32300, Горњи 

Милановац, RS 

(740) Никола Стефановић, адвокат, Мутапова 20, 

32300, Горњи Милановац 

(540) 
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(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена-CMYK: C0 M75 Y100  K0; сива-CMYK K40  

(511) 1  ацетатни силикон; неутрални силикон; ПУР 

пене; монтажна лепила; акрилни китови и заптивне 

масе; акрилни силикон; средство за везу старог и 

новог бетона; средство за бетонирање у зимским 

условима; дестилована вода; лепак за керамичке и 

камене плочице. 

2  уљани разређивач; нитро разређивач; 

полиуретански разређивач; ланени фирнис; средства 

за скидање рђе; основне боје за металл на бази 

разређивача; основне боје за дрво на бази 

разређивача; основне боје за дрво на воденој бази; 

основне боје за метал на воденој бази; лазуре, 

лазурни лакови; безбојни лакови на бази 

разређивача; безбојни лакови на воденој бази; ефект 

лак; бајчеви на воденој бази; боје за асфалт; 

брзосушиве боје; температурно отпорне боје; боје у 

спреју; полудисперзије; унутрашње дисперзије; 

фасадне боје; унутрашње периве боје; боја за бетон 

на бази разређивача; боја за бетон на воденој бази; 

фасадне боје на воденој бази; фасадна боја на бази 

разређивача; подлоге за унутрашње зидове; средства 

за нијансирање унутрашњих и фасадних боја; 

парфеми за зидове; лепак за стиропор и стиродур; 

лепак за камену вуну; лепак за гас бетон блокове; 

универзални лепкови на бази растварача; лепак за 

дрво; китови за дрво; лепак за паркет на воденој 

бази; полиуретански лепак за паркет; лак за паркет 

на воденој бази; полиуретански лак за паркет; маса 

за фуговање паркета на воденој бази; маса за 

фуговање паркета на ПУР бази; масе за фуговање 

камена, керамике и санитарије; изравнавајуће масе за 

бетон; штампарско мастило; штампарске пасте 

(мастило); штампарске боје на бази растварача за 

флеско штампу за спољашњу штампу; штампарске 

боје на бази растварача за флеско штампу за 

унутрашњу штампу; штампарске боје на воденој 

бази за флеско штампу; лакови преко штампе ОПВ; 

лакови за штампу-Варниши; разређивачи; прајмери; 

екстендери; фершнити; колоранти-базни пигменти; 

технолошка везива.  

3  брусни папир; брусно платно; брусне плоче; резне 

плоче; средства за скидање рђе; средства протил 

алги, гљивица и буђи.  

6  алуминијумске лајсне за керамику, зидове, 

степеништа.  

16  креп траке; селотејп траке; ваљци за фарбање; 

супер лепак.  

17  креп траке; селотејп траке; кровне ПЕ и ПП 

фолије и мембране; ацетатни силикон; неутрални 

силикон; ПУР пене; монтажна лепила; 

хидроизолациони премази; акрилни китови и 

заптивне масе; акрилни силикон; типлови за 

стиропор, камену и минералну вуну.  

 

19  пастозни фасадни завршни малтери; прашкасти 

фасадни завршни малтери; ПВЦ лајсне за керамику, 

зидове, степеништа; хидроизолационе битуменске 

траке; стиропор, плоче и профили од стиропора; 

стиродур; стаклена мрежица; глет маса прашкаста и 

пастозна; машински малтер унутрашњи и спољни.  

21  четке за фарбање.  
 

(210) Ж- 2022-1524 (220) 22.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Ohio 45202, Cincinnati, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 24.03.18; 25.01.06; 

25.07.25; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 5  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1525 (220) 22.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 24.03.18; 25.01.06; 

25.07.25; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 5  пелене и гаћице за одвикавање од пелена 

направљене од папира и/или од целулозе, за 

једнократну употребу.  
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(210) Ж- 2022-1528 (220) 23.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Милутина Миланковића 11 б, 11073, 

Београд-Нови Београд, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 

7/6а, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.15.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) плава, светлоплава, тамноплава, тегет, црна, 

бела  

(511) 9  plug-in рачунарски програм, који се може 

преузимати; софтвер за прављење интернет 

страница; рачунарски програми за пословно 

управљање, који се могу преузимати; рачунарски 

програми за онлајн заказивање састанака, који се 

могу преузимати.  
 

(210) Ж- 2022-1529 (220) 23.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd, Милутина Миланковића 11 б, 11073, 

Београд-Нови Београд, RS 

(740) Тијана Жунић Марић, адвокат, Позоришни трг 

7/6а, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.13.15; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, светлоплава, тамноплава, тегет, црна, 

бела  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарски софтвер за аутоматизацију складиштења 

података; рачунарски софтвер за употребу у 

аутоматизацији и управљању пословним процесима.  

35  услуге заказивања састанака [канцеларијске 

услуге]; компјутерско управљање подацима; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; пружање пословних информација 

путем интернет странице; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; помоћ 

у пословном управљању; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у 

пословном управљању; оглашавање; рекламирање; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; прикупљање статистичких 

података; саветодавне услуге у пословном 

управљању; услуге управљања пословним процесом; 

услуге пословног управљања, администрације и 

информисања; управљање омпјутеризованом базом 

података.  

41  резервације концерата; резервисање карата за 

позоришне представе; резервисање места на 

концертима; услуге резервисања и куповине карата 

за догађаје из области забаве; услуге резервисања и 

куповине карата за догађаје из области културе; 

услуге резервисања и куповине карата за музичке 

концерте; услуге резервисања и куповине карата за 

позоришне представе; услуге резервисања и 

куповине карата за рекреативне и забавне догађаје; 

резервација карата и услуге резервисања за забавне, 

спортске и културне догађаје.   

42  софтвер у виду сервиса [SaaS]; платформа као 

услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи; 

рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; израда и одржавање веб страница за друге; 

сервер хостинг; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; изнајмљивање веб сервера; чување резервне 

копије података ван мреже; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; консултантске услуге у области 

аутоматизације канцеларије и радног места.  
 

(210) Ж- 2022-1531 (220) 23.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Зоран Павловић, Панте Срећковића 25,  

11050, Београд, RS 

(540) 

HELO (Heruka Employee, Leader 

and Organization) Resilience 

Training 

(511) 41  вођење курсева за оспособљавање, 

образовање и обуку за младе и одрасле; вођење 

образовних догађаја; вођење образовних курсева; 

вођење обука; вођење радионица за обуку; вођење 

семинара; вођење учења на даљину на 

универзитетском нивоу; издавање докумената у 

области образовања, науке, јавног права и 

друштвених питања; издавање електронских 

публикација; издавање образовних материјала; 

издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање приручника за обуку; 

пословна обука; пословно образовање; припрема, 
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примена и бодовање стандардизованих тестова; 

професионално саветовање у вези са образовањем и 

обуком; професионално усмеравање [саветовање у 

вези са образовањем или обуком]; пружање 

континуираних курсева; пружање курсева обуке; 

пружање образовних курсева; пружање услуга 

образовних испита и тестова; пружање услуга у 

области образовања; пружање услуге оспособљавања 

и усавршавања; саветовање у вези са пословном 

обуком; услуге сертификације у образовању, наиме 

пружање обуке и испитивање нивоа знања; услуге 

стандардизованог тестирања; услуге струковног 

образовања и оспособљавања.  
 

(210) Ж- 2022-1532 (220) 23.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Зоран Павловић, Панте Срећковића 25,  

11050, Београд, RS 

(540) 

4H SWELL (STATES OF 

WELLNESS) Leadership Well-

Being Scale 

(511) 42  научна истраживања; медицинска 

истраживања.  
 

(210) Ж- 2022-1533 (220) 23.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Ана вода д.о.о. Бољевац, Криви вир б.б., 

19375, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, небо плава, тамно плава, плава  

(511) 11  апарати за снабдевање водом.  

16  омотачи за флаше од картона или папира, 

папирни и картонски материјали за паковање.  

20  пет амбалажа за флаширање.  

21  флаше (боце); стаклене боце; стаклени балони за 

пиће; боце за пиће за спортове; боце и чутуре.  

32  минерална вода; стоне воде; газирана вода.  

39  услуге флаширања (пуњења боца).  
 

(210) Ж- 2022-1535 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Ана Тошић, Филипа ВИшњића 2в/30, 21000, 

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) 29  месо; риба; живина; месни еxтракти; 

конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; јаја;  млеко, сир, путер, јогурт и други 

млечни производи; уља и масти за исхрану.   

30  чај; кафа; какао и његове намене; тапиока; 

пиринач; тестенина; брашно и производи од 

житарица; чоколада; пецива; крекери; шећер; мед; 

меласа; прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини; 

конзервирано зачинско биље; сирће; сосови и други 

додаци јелима; лед.   

31  сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће 

и поврће; свеже зачинско биљ; природне биљке и 

смесе.  

32  пиво; минералне и содне воде; воћни напици и 

воћни сокови; сирупи и други препарати за 

прављење безалкохолних напитака.   
 

(210) Ж- 2022-1536 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) BEO HEMOL DOO BEOGRAD, Грчића 

Миленка 18б, 11000, Београд, RS 

(540) 

DRNCH 

(511) 2  заштитни премази за спречавање рђе и 

заштиту од корозије.  

3  препарати за чишћење контаката, средстава за 

одмашћивање, средстава за чишћење металних 

површина.  

4  свенаменско уље за попуштање зарђалих делова и 

уље за подмазивање.  
 

(210) Ж- 2022-1538 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU 

INŽENJERING I USLUGE SIGMA UNIVERSAL 

D.O.O. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Народних 

хероја 36, 11070, Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) зелена, црвена, жута, црна  

(511) 1  препарати за сагоревање; етил алкохол.  

4  алкохол (гориво); горива на бази алкохола; 

потпаљивачи; брикети за сагоревање; мешавина 

испарљивих горива; горива; гориво за осветљавање; 

фитиљи за свеће; плинско гориво; фитиљи за лампе; 

етанол (гориво); материјал за паљење ватре; дрвене 

струготине [пиљевина] за употребу као гориво, 

гориви гел. 

11  грејачи за купатила; лампе; горионици за лампе; 

грејачи воде; горионици; апарати за грејање на 

чврста, течна или гасна горива; грејна тела; бакље; 

пећи, осим за лабораторијску употребу; гасни 

горионици; горионици на алкохол; џепни грејачи; 

посуде за загревање; грејне витрине; камини   
 

(210) Ж- 2022-1540 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) PREHRAMBENA INDUSTRIJA ALEVA DOO 

NOVI KNEŽEVAC, Светозара Милетића 15, 23330 , 

Нови Кнежевац, RS 

(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.11.01; 26.11.06; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, зелена, бела  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; шлаг; бујон; 

бујон у коцки; супе; инстант супе; готове супе; 

бистре супе; говеђа супа; концентрати за супу; 

инстант или готова мисо супа; мешавине за 

припрему супе; препарати за супу од поврћа; чорбе.  

30  чај; какао у праху; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер у праху; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сосови и други додаци јелу.  
 

(210) Ж- 2022-1541 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) TITANIUM DOO BEOGRAD, Борска 94д, 

11090, Београд-Раковица, RS 

(540) 

 

(531) 15.03.05; 26.01.12; 26.04.04; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна  

(511) 3  мириси за аутомобиле; препарати за 

чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за 

аутомобилске гуме и точкове; восак за аутомобиле; 

детерџенти за аутомобиле; полимерски премази за 

чишћење, глачање и заштиту спољашњих површина 

на аутомобилу; препарати за полирање аутомобила; 

препарати за чишћење аутомобилских гума и 

точкова; средства за полирање аутомобила; креме за 

чишћење коже; препарати за чишћење; препарати за 

чишћење и полирање; препарати за чишћење, прање 

и полирање.  

21  крпе за полирање; крпе за чишћење; четке за 

чишћење точкова аутомобила; четке; четке за прање; 

крпе од микровлакана за чишћење; сунђери за прање; 

сунђери за чишћење.  

35  услуге наручивања преко интернета; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница.  

37  детаљно чишћење и прање аутомобила; завршно 

премазивање аутомобила; полирање аутомобила; 

поправка аутомобила; поправка или одржавање 

аутомобила; поправка или одржавање аутомобила и 

пружање информација о томе; прање аутомобила; 

услуге заштитног премазивања аутомобила; услуге 

сервиса за поправку аутомобила; фарбање 

аутомобила; чишћење аутомобила; чишћење и прање 

аутомобила; гланцање и полирање; полирање возила; 

детаљно чишћење возила.  
 

(210) Ж- 2022-1542 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 
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(540) 

AXSOZIL 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1543 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

WRODIONA 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1544 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

RISEFTIM 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1545 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

NEQLOFOL 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1546 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

SIFOXINA 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1547 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

PIXIWIXI 

(511) 3  козметички препарати за негу коже; 

козметика за децу; козметика; козметичке креме; 

лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу*; 

лосиони за тело; препарати за сунчање; парфимерија; 

шампони*; сапун*; препарати за чишћење; марамице 

натопљене средством за чишћење коже; марамице за 

бебе; влажне марамице импрегниране средствима за 

чишћење; марамице за бебе натопљене препаратима 

за чишћење; препарати од алое вере за козметичке 

намене; препарати за уклањање шминке; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]*; млеко за 

тело; препарати за купање; производи за негу беба 

(немедицински); влажне марамице за санитарну и 

козметичку употребу.  

5  антибактеријски сапуни; дезинфекциони сапуни; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

марамице натопљене фармацеутским лосионима; 

антибактеријске марамице; марамице за медицинску 

употребу.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; комерцијалне информационе услуге 

доступне путем интернета.  
 

(210) Ж- 2022-1548 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.07.08; 25.07.21; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15 

(591) тиркизна; жута; наранџаста; светло плава; бела; 

црвена  

(511) 3  козметички препарати за негу коже; козметика за 

децу; козметика; козметичке креме; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за косу*; лосиони за тело; 

препарати за сунчање; парфимерија; шампони*; сапун*; 

препарати за чишћење; марамице натопљене средством 

за чишћење коже; марамице за бебе; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; препарати од алое 

вере за козметичке намене; препарати за уклањање 

шминке; тоалетни производи [средства за личну 

хигијену]*; млеко за тело; препарати за купање; 

производи за негу беба (немедицински); влажне 

марамице за санитарну и козметичку употребу.  

5  антибактеријски сапуни; дезинфекциони сапуни; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; 

марамице натопљене фармацеутским лосионима; 

антибактеријске марамице; марамице за медицинску 

употребу.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; комерцијалне информационе услуге 

доступне путем интернета.  
 

(210) Ж- 2022-1549 (220) 24.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 01.01.25; 01.15.15; 02.05.06; 26.04.14; 

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.15  

(591) светло плава; тамно плава; бела; окер; црна; 

светло браон; тамно браон; беж  

(511) 3  сапун; шампони; парфимерија; козметички 

препарати за негу коже; козметички препарати за 

купање; марамице за бебе натопљене препаратима за 

чишћење; влажне марамице импрегниране средствима за 

чишћење; марамице натопљене са козметичким 

лосионима; козметика за децу; пудери за бебе [тоалетни 

производи]; козметичке креме; лосиони за козметичку 

употребу; влажне марамице за козметичку употребу; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе.  

5  пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; хигијенски 

улошци; марамице натопљене фармацеутским 

лосионима; храна за бебе; дезинфекциона средства; 

фластери; фармацеутски препарати за негу коже; 

бактеријски препарати за медицинску примену.  

16  пластичне кесе за пелене за једнократну 

употребу; папирне подлоге за мењање пелена; 

подлоге за пресвлачење за једнократну употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1550 (220) 25.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.15  

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

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли ; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1552 (220) 25.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли ; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1553 (220) 25.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

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

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 

29.01.15  

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

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли ; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1554 (220) 25.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PODOVA 

TARKETT BAČKA PALANKA, Индустријска зона 

14, 21400, Бачка Паланка, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.24; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 27  теписи, асуре, простирке, отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова, 

покривачи за зидове (не текстилни).  
 

(210) Ж- 2022-1567 (220) 29.08.2022. 

 (442) 30.09.2022. 

(731) Bones Group d.o.o. Beograd, Булевар Пеке 

Дашчевића 42, 11010, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 26.01.18; 

26.01.19; 26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.13  

(554) Тродимензионални знак  

(591) бела, тиркиз, црна  

(511) 3  козметика, колоњска вода.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.08.2022. - 15.09.2022. године 

 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2021/2255 извршен је 

пренос на Letzplay D.O.O., Вељка Дугошевића 54, 

Београд, Београд, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 82992 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-328 (220) 25.02.2022. 

 (151) 18.08.2022. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

ISOSKIN 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 82993 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-330 (220) 25.02.2022. 

 (151) 18.08.2022. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

KOMGAR 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 82994 (181) 24.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2295 (220) 24.12.2020. 

 (151) 18.08.2022. 

(732) Roaming Solutions d.o.o. Beograd-Savski venac, 

Облаковска бр. 51, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(591) тамно сива.  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања уско везане за извођење грађевинских 

радова у области кабловских телекомуникација које 

у својству извођача или подизвођача пружа 

предметно друштво и то поставка стубова 

телекомуникационе мреже и поставка оптичких 

каблова.   

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 82995 (181) 01.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2098 (220) 01.12.2021. 

 (151) 18.08.2022. 

(732) Dunav fashion group doo Beograd, Милоша 

Поцерца 30, спрат 1, стан 7 , 11090 Београд, RS 

(740) Дарко Јашаревић, адвокат, Милешевска 24/9 , 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04  

(591) тамно плава  
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(511) Кл. 25:  обућа; папуче.  
 

(111) 82996 (181) 21.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2198 (220) 21.12.2021. 

 (151) 18.08.2022. 

(732) Стефан Николић, Никите Толстоја 157,  

26300, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 17.05.02; 25.05.01; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, жута, бела  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

со, додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско 

биље; сирће, сосови и други додаци јелу; лед 

(замрзнута вода); биљни препарати за употребу као 

замена за кафу; цикорија [замена за кафу]; замене за 

кафу; капсуле кафе, напуњене; пића од кафе са 

млеком; пића на бази кафе; ледена кафа; ледена пића 

на бази кафе; безалкохолни приправци за прављење 

напитака; приправци за прављење напитака [на бази 

кафе]; ароме за кафу; инстант кафа; кафа без 

кофеина; еспресо кафа, капучино; концентрати кафе; 

кафа у зрну; кафа [пржена, у праху, у гранулама или 

у пићима].  

Кл. 32:  безалкохолни напици са укусом кафе.  

Кл. 36:  прикупљање прилога за добротворне 

фондове.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

кафеа; услуге кафетерија.  
 

(111) 82997 (181) 24.11.2031. 

(210) Ж- 2021-2061 (220) 24.11.2021. 

 (151) 18.08.2022. 

(732) VELOLUX DOO, Народног фронта 10,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а, 

21000, Нови Сад 

 

 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) светло плава  

(511) Кл. 5:  фунгициди; хербициди.  
 

(111) 82998 (181) 16.03.2032. 

(210) Ж- 2022-480 (220) 16.03.2022. 

 (151) 19.08.2022. 

(732) Центар дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда, Рисанска 12, 11000, Београд, С 

авски Венац, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.01.25; 05.07.02; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, плава, зелена, жута, розе, наранџаста, 

љубичаста  

(511) Кл. 39:  координација путних аранжмана за 

појединце и за групе; обезбеђивање возила за туре и 

екскурзије; организација и резервација екскурзија; 

организација и резервација путних аранжмана за 

пословне потребе и потребе разоноде; организација и 

резервација путовања; организација превоза и 

путовања; организација туристичких путовања; 

организација услуга превоза; планирање, 

организовање и резервација путовања.  

Кл. 43:  изнајмљивање бунгалова; припрема и 

достава хране и пића за непосредно конзумирање; 

припрема хране и пића; пружање ресторанских 

услуга; пружање смештаја за одмор; пружање услуга 

дневног боравка за одрасле и децу; пружање услуга 

пансиона; пружање услуга резервације соба и 

хотелских резервација; пружање хране и пића за 

госте; пружање хране и пића за децу са посебним 

потребама; пружање хране и пића као део 

хотелијерских услуга; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге ноћења са доручком; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге туристичке 
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агенције за резервисање хотелског смештаја; услуге 

хотела, мотела и одмаралишта; услуге хотела, 

ресторана и угоститељства; услуге хотела у 

одмаралиштима.  
 

(111) 82999 (181) 03.02.2032. 

(210) Ж- 2022-162 (220) 03.02.2022. 

 (151) 22.08.2022. 

(300) 90869958  06.08.2021.  US. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 07.05.11; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.11  

(511) Кл. 38:  телекомуникационе услуге; пружање 

услуга мобилне комуникације; услуге бежичне 

широкопојасне комуникације; електронски пренос 

података; пружање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; услуге 

телекомуникационих пролаза, наиме, пружање 

телекомуникационе везе између возила, возача и 

глобалне комуникационе платформе; 

телекомуникационе услуге, наиме, пружање 

електронских порука упозорења путем глобалне 

комуникационе платформе којима се појединци 

обавештавају о догађајима везаним за безбедност 

возила и другим информацијама у вези са возилима.  
 

(111) 83000 (181) 18.02.2032. 

(210) Ж- 2022-270 (220) 18.02.2022. 

 (151) 22.08.2022. 

(732) Стефан Живојиновић, Данила Лекића 

Шпанца 31, Београд, RS 

(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47, 

Београд 

(540) 

Vaša viza za zdraviju budućnost. 

(511) Кл. 3:  парфимерија; етерична уља; козметика; 

лосиони за косу; сапуни.  

 

Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

производи за употребу у медицини; санитарнни 

производи за личну хигијену; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини; 

дијететски додаци исхрани за људе; материјали за 

завијање; дезинфекциона средства.  
 

(111) 83001 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-359 (220) 02.03.2022. 

 (151) 23.08.2022. 

(732) LIFE PHARMA d.o.o. Beograd, Геоградског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

Ximprove 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 83002 (181) 12.05.2031. 

(210) Ж- 2021-823 (220) 12.05.2021. 

 (151) 23.08.2022. 

(732) Луција Селаковић Лабат, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.25; 25.12.01; 26.03.04; 29.01.14  

(591) жуто-зелена, пурпур, бела, сива.  

(511) Кл. 16:  фотографије; материјали за обуку и 

наставу нарочито дијаграми, графикони, графички 

прикази, табеле, панои, штампана упутства и 

објешњења; урамљене или неурамљене литографије, 

слике и акварели.  

Кл. 41:  образовне услуге и припремање обука; 

организовање и вођење конференција, конгреса, 

симпозијума и духовно-материјалних обука и 

предавања; издавање књига и текстова; писање 

филозофских текстова; писање текстова песама; 

фотографисање.   

Кл. 42:  услуге индустријског и графичког дизајна.   
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(111) 83003 (181) 13.05.2031. 

(210) Ж- 2021-834 (220) 13.05.2021. 

 (151) 23.08.2022. 

(732) Луција Селаковић Лабат, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.03.07; 27.03.15; 27.05.13  

(511) Кл. 16:  фотографије; материјали за обуку и 

наставу нарочито дијаграми, графикони, графички 

прикази, табеле, панои, штампана упутства и 

објашњења; урамљене или неурамљене литографије, 

слике и акварели.  

Кл. 41:  образовне услуге и припремање обука; 

организовање и вођење конференција, конгреса, 

симпозијума и духовно-материјалних обука и 

предавања; издавање књига и текстова; писање 

филозофских текстова; писање текстова песама; 

фотографисање.   

Кл. 42:  услуге индустријског и графичког дизајна.   
 

(111) 83004 (181) 18.02.2032. 

(210) Ж- 2022-267 (220) 18.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) удрежење Сремска свињокоља и 

кобасицијада , Светог Саве 76, 22240, Шид, RS 

(540) 

 

(531) 08.05.03; 11.01.17; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 

27.05.01; 27.05.09  

(591) бела, црна, тамно браон, светло браон, црвена  

(511) Кл. 29:  месо; месне прерађевине наиме 

кобасице, кулен, сланине.  

Кл. 35:  организовање сајмова и изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе, првенствено 

производа од меса и месних прерађевина; 

организовање презентација у рекламне сврхе 

производа и прерађевина од меса; оглашавање; 

услуге дистрибуције проспеката и узорака.  

Кл. 40:  прерада свињског меса и производња домаће 

суве сремске: кобасице, кулена, сланине.  

Кл. 41:  манифестација у такмичарском делу брзе 

обраде меса и прављења сремске домаће кобасице и 

сувих ферментисаних кобасица, кулена и сланине; на 

манифестацији су присутни произвођачи вина, 

посластичари, медари, удружења жена са народним и 

другим рукотворинама, као и локални тамбурашки 

оркестри; разне забавни активности; културне 

активности; организовање и вођење семинара, 

конференција; организовање изложби и сајмова у 

културне и образовне сврхе; издавање текстова и 

књига.   
 

(111) 83005 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-304 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.18; 09.01.07; 18.04.11; 25.07.20; 27.05.01; 

27.05.17  

(554) Тродимензионални знак  

(591) црвена, плава, бела, браон, окер.  

(511) Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83006 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-305 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

88 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 08.01.18; 09.01.07; 11.03.02; 18.04.11; 26.04.16; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15  

(554) Тродимензионални знак  

(591) црвена, плава, бела, браон, окер.  

(511) Кл. 16:  пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83007 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-306 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком доо 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.14  

(591) црвена, плава, бела, окер.  

(511) Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83008 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-307 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком доо 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, бела, окер, браон.  

(511) Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83009 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-308 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком доо 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83010 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-309 (220) 24.02.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком доо 

Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.18; 09.01.07; 18.04.11; 19.03.03; 25.01.01; 

25.03.03; 25.07.21; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(554) Тродимензионални знак  

(591) црвена, плава, бела, браон, окер.  

(511) Кл. 16:  пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 30:  сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.  
 

(111) 83011 (181) 11.03.2032. 

(210) Ж- 2022-464 (220) 11.03.2022. 

 (151) 24.08.2022. 
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(732) Novartis AG, 4002 , Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRFONSIB 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83012 (181) 14.03.2032. 

(210) Ж- 2022-469 (220) 14.03.2022. 

 (151) 24.08.2022. 

(732) NOVARTIS AG, 4002 , Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

INZOLFI 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 83013 (181) 23.03.2032. 

(210) Ж- 2022-556 (220) 23.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Дарко Никић, Новосадског сајма 4а/1/2, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Дубравка Вуковић, адвокат, Железничка 32, 

21000, Нови Сад 

(540) 

Сава На Дунаву 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолни препарати за прављење напитака.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.   
 

(111) 83014 (181) 23.02.2032. 

(210) Ж- 2022-295 (220) 23.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) EIGHT DOTS d.o.o. Beograd-Voždovac, 

Билећка 16/8, 11040, Београд, RS 

(540) 

Wellbit 

(511) Кл. 9:  рачунарски и апликативни софтвер, 

укључујући за мобилне телефоне, компјутерске 

таблете, рачунаре, преносне рачунаре, лаптопове и 

нетбоок рачунаре, укључујући све напред наведено 

за употребу за унапређење менталног здравља, 

посебно практиковања захвалности и уживања у 

моменту, прикупљања позитивних тренутака као 

мултимедијалних фајлова, бележење 

саморефлексија, успостављања добрих и здравих 

навика, позитивног начина размишљања, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима; софтвер и мобилне апликације које се могу 

преузети које садрже ресурсе, информације, савете, 

курсеве, предавања, програме активности, 

публикације, електронске књиге, аудио књиге, 

електронске билтене, електронске магазине, постере, 

текст, чланке, поруке, инспиративне цитате, слике, 

фотографије, покретне слике, графичке радове, 

музичке снимке, звучне снимке, видео записе, аудио-

видео снимке, игре, мултимедијалне датотеке, 

укључујући све напред наведено из области 

менталног здравља и психологије, а посебно 

практиковања захвалности и уживања у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавања 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима;  аудио датотеке које се могу преузети у облику 

кратких прича и водича за побољшање менталног 

здравља; видео датотеке које се могу преузети у 

области менталног здравља и психологије;  софтвер за 

виртуелну стварност који се може преузети, а који 

укључује технике медитације, програме за 

успостављање добрих навика, вођене програме за 

практиковање захвалности и успостављање добрих 

навика; електронске публикације које се могу преузети 

укључујући књиге, аудио књиге, билтене, магазине, 

постере, текстове, чланке, поруке, инспиративне 

цитате, програме активности, албуме успомена (који 

садрже слике и текст), дневнике захвалности, 

укључујући све напред наведено у области менталног 

здравља, посебно у циљу практиковања захвалности и 

уживања у моменту, саморефлексије, успостављања 

добрих навика, позитивног начина размишљања, 

повећавање среће и изградњу квалитетних односа са 

другим људима; тонови звона за мобилне телефоне која 

се могу преузети; слике, фотографије, постери, 

компјутерске позадине, музика, снимљени звукови, 

покретне слике, графички радови, видео снимци, 

аудио-видео снимци, игре и мултимедијске датотеке, 

који се могу преузети, укључујући све напред наведено 

у области менталног здравља, а посебно практиковања 

захвалности и уживања у моменту, успостављања 

добрих и здравих навика, повећавање среће и изградње 

квалитетних односа са другим људима.  

Кл. 35:  пословне консултације у области развоја 

пословног вођства; пословно управљање и 

организационо саветовање у пољима побољшања 

продуктивности и менталног здравља запослених; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације о стратегији кумуникације у односима 

са јавношћу, посебно у погледу бриге о запосленима; 

организовање изложби и сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; објављивање рекламних текстова;  

услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у 

вези са штампаним публикацијама, магазинима, 
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књигама, електронским књигама, аудио књигама, 

књигама активности, електронским публикацијама, 

брошурама, билтенима, магазинима, албумима 

успомена и дневницима захвалности (који садрже 

слике и текст), чланцима, компилацијама цитата, 

графичким радовима, програмима за побољшање 

менталног здравља, компјутерским позадинама и 

тоновима за мобилне телефоне; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са постерима, 

уметничким штампаним материјалима на платну, 

урамљеним уметничким материјалима, урамљеним 

фотографијама, фотографијама, дигиталним 

фотографијама, сликама, дигиталним сликама, 

шољама, канцеларијским материјалом; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 

мајицама, одећом, покривалима за главу, обућом, 

пешкирима, баде мантилима, стоним организерима, 

регистраторима и фасциклама за канцеларијску 

употребу, лепилима и налепницама за канцеларијску 

употребу, стикерима, фото албумима, албумима 

успомена (који садрже слике и текст), адресарима, 

агендама, свескама, нотесима, украсним папирима, 

блоковима за цртање, свесцима за цртање и осталом 

канцеларијском опремом; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са разгледницама, 

честиткама, рођенданским честиткама, честиткама за 

посебне прилике, картицама са указивањем 

захвалности, картицама са сликама, картицама са 

цитатима, празним дневницима, дневницима 

захвалности, маркерима за књиге, самолепљивим 

налепницама, календарима, украсним папиром за 

увијање поклона, штампаним материјалима, 

прибором за цртање, украсним папиром, шаблонима 

за украшавање, капама, наочарима за сунце, 

шаловима, марамама, шеширима. услуге малопродаје 

и услуге онлајн малопродаје у вези са свећама, 

чајевима, уљима за ароматерапију, уљима за масажу, 

тоалетним потрепштинама, уљима за купку, 

сапунима, купкама, мехурићима за купање, 

кристалима и перлама за купање, солима за купку 

(немедицинским); услуге малопродаје и услуге 

онлајн малопродаје у вези са геловима за туширање, 

лосионима за туширање, поклон корпама које садрже 

немедицинске купке и козметичке препарате, 

шампонима, лосионима за кожу, лосионима за тело, 

кремама за тело, маскама за лице, козметиком, 

хидратантним кремама, кремама за после бријања, 

миришљавим штапићима; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са есенцијалним 

уљима, парфемима, цветним екстрактима, 

производима за ароматерапију, миришљавим 

фасциклама, јастуцима, украсним шкрињама, 

теписима; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје у вези са софтерима који се могу 

преузети, датотекама слика које се могу преузети, 

мобилним апликацијама које се могу преузети, 

додацима за рачунаре, додацима за мобилне 

телефоне, додацима за рачунарске таблете, преносне 

рачунаре, лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 

футролама и маскама за мобилне телефоне, 

футролама, торбама и маскама за таблете; услуге 

малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са 

играчкама, подлогама за рачунарског миша, 

звучницима, слушалицама, држачима за мобилне 

телефоне, футролама за преносне рачунаре, 

лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге малопродаје и 

услуге онлајн малопродаје у вези са футролама за 

наочаре, декоративним лампама, фењерима, 

држачима за свеће, орнаменталним декорацијама, 

консултације, саветовања и информативне услуге 

везане за било коју од напред наведених услуга;  све 

претходно наведене услуге се такође пружају путем 

електронских медија, глобалне мреже рачунара, 

комуникационих мрежа и комуникационих уређаја, 

укључујући онлајн преко рачунара, компјутерске 

базе, дигиталних платформи, интернет, wеб сајтова, 

друштвених мрежа, интернет претраживача, 

мобилних апликација, мобилних уређаја, формула и 

других канала комуникације.   

Кл. 38:  услуге слања порука, размене текстуалних, 

аудио и видео података електронском 

комуникационом мрежом између корисника 

мобилних телефона и других уређаја са приступом 

интернету, употребом рачунарских и мобилних 

апликација у области менталног здравља, позитивног 

начина размишљања, практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавања среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима; пружање услуга онлајн 

форума за размену порука између корисника 

мобилних телефона и других уређаја са приступом 

интернету коришћењем рачунарских и мобилних 

апликација у циљу унапређења менталног здравља, а 

посебно практиковања захвалности и уживања у 

моменту, прикупљања позитивних тренутака као 

мултимедијалних фајлова, бележење 

саморефлексија, успостављања добрих и здравих 

навика, позитивног начина размишљања, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима; електронски пренос података и докумената 

путем интернета и другим електронским 

комуникационим мрежама; пренос података путем 

електронске поште; пренос честитки и изражавања 

захвалности путем интернета; пренос подкаст 

садржаја; стриминг података, наиме, текстуалних, 

аудио, видео, аудио видео и мултимедијалних 

садржаја.  

Кл. 41:  услуге обучавања и разоноде, наиме, 

спровођење програма обука које промовишу 

ментално здравље, практиковање захвалности и 

уживање у моменту, успостављање добрих и здравих 
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навика, повећавање среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима; услуге обучавања и 

разоноде, наиме, спровођење програма обука које 

промовишу ментално здравље, практиковање 

захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавање среће и 

изградњу квалитетних односа са другим људима које 

су доступне онлајн путем мобилних телефона и 

других уређаја са интернет приступом; услуге 

обучавања и разоноде, наиме, спровођење услуга 

мотивационих говора у вези са менталним здрављем, 

практиковањем захвалности и уживањем у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, 

повећавањем среће и изградњом квалитетних односа 

са другим људима; услуга обучавања у области 

развоја пословног вођства; пружање информација и 

савета путем вебсајта из области менталног здравља, 

практиковања захвалности и уживања у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавања 

среће и изградње квалитетних односа са другим 

људима. публикација текстова, књига, билтена, 

магазина, постера и осталих штампаних ствари; 

издавање електронских текстова, електронских 

књига, електронских билтена, електронских чланака, 

музике, звучних белешки, слика, покретних слика, 

графичких радова и других публикација у 

електронској форми; услуга онлајн издавања књига, 

билтена, магазина, постера, текстова, чланака, 

порука, цитата, слика и графичких радова у области 

менталног здравља, позитивног начина размишљања, 

практиковања захвалности и уживања у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавања 

среће и изградње квалитетних односа са другим 

људима; пружање информација у области забаве, 

публикација и едукације, наиме пружање 

информација у вези са конференцијама, догађајима, 

манифестацијама, семинарима, курсевима, 

предавањима, активностима, скуповима и забавним 

догађајима, све напред наведено у области менталног 

здравља, а посебно практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавања среће и изградње квалитетних 

односа са другим људима; услуге обуке и забаве, 

наиме, давање информација, савета, програма обуке, 

електронских публикација, наиме, књига, магазина, 

билтена, водича, чланака, прича, вести, коментара, 

цитата, текстова и онлајн видео, музичких и звучних 

записа, слика, покретних слика и игри, путем 

глобалне рачунарске мреже у области менталног 

здравља, а посебно практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима;  производња подкаста 

који промовишу ментално здравље, практиковање 

захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавање среће и 

изградњу квалитетних односа са другим људима; 

припрема и вођење програма наставе и обуке у 

области менталног здравља, а посебно практиковање 

захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавање среће и 

изградњу квалитетних односа са другим људима; 

припрема и вођење семинара, конференција, 

подучавања, радионица, едукационих курсева и 

предавања у области менталног здравља, 

практиковање захвалности и уживање у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавање 

среће и изградњу квалитетних односа са другим 

људима; припрема и вођење догађаја и 

манифестација, активности, скупова и забава, у 

облику уметничких, културних и друштвених 

забавних догађаја и манифестација, у области 

менталног здравља, практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградњу квалитетних 

односа са другим људима;  пружање информација и 

консултантских услуга у вези са напред наведеним 

услугама; услуга наставе у областима менталног 

здравља, практиковања захвалности и уживања у 

моменту, успостављања добрих и здравих навика, 

повећавање среће и изградње квалитетних односа са 

другим људима; издавање књига у областима 

менталног здравља, практиковања захвалности и 

уживања у моменту, успостављања добрих и здравих 

навика, повећавање среће и изградње квалитетних 

односа са другим људима.  

Кл. 42:  пружање услуге привременог коришћења 

онлајн софтверске апликације која омогућава 

корисницима да приступе библиотеци програма 

активности, систему за препоручивање активности, 

чување резервне копије у облаку, електронско 

похрањивање података, и електронску комуникацију 

са другим корисницима; пружање услуге 

привременог коришћења онлајн софтверске 

апликације која која омогућава корисницима да 

приступе едукативном садржају, инструкцијама и 

курсевима у области менталног здравља, а посебно 

практиковања захвалности и уживању у моменту, 

успостављања добрих и здравих навика, повећавању 

среће и изградњи квалитетних односа са другим 

људима; платформа као услуга која укључује 

рачунарске софтвере и апликације, рачунарске 

платформе, мобилне и таблет апликације за употребу 

у групној комуникацији, наиме размену порука и 

података, чување резервне копије у облаку, 

електронско похрањивање података, и електронску 

комуникацију са другим корисницима; платформа 

као услуга која укључује рачунарске софтвере и 

апликације, рачунарске платформе, мобилне и таблет 

апликације за употребу остваривања приступа 

едукативном садржају, инструкцијама и курсевима у 

области менталног здравља, а посебно практиковање 
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захвалности и уживање у моменту, успостављање 

добрих и здравих навика, повећавању среће и 

изградњи квалитетних односа са другим људима.  
 

(111) 83015 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-438 (220) 10.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

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

(540) 

GLOW TAPE 

(511) Кл. 3:  козметика; козметички препарати за 

негу коже; немедицински препарати 

за негу коже; козметичке креме; козметички 

препарати за потамњивање; препарати за 

самопотамњивање; креме за потамњивање; 

немедицински препарати за заштиту коже од сунца; 

уље за тело; пудер за тело; етерична уља; козметичке 

торбе које садрже козметику; комплети и поклон 

сетови који се првенствено састоје од козметике, 

наиме, немедицинских препарата за негу коже и 

препарата за самопотамњивање.  
 

(111) 83016 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-441 (220) 10.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong 518040, CN 

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

(540) 

Link Turbo 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекидање и преклапање, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребу електричне енергије; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; снимљени медији или медији који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни аналогни или 

дигитални носачи података за снимање и 

складиштење података; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; регистар касе, уређаји за 

рачунање, опрема за обраду података; компјутери; 

рачунари; периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење; маске за роњење; чепови за уши за рониоце; 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче; рукавице за 

рониоце; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; паметне наочаре; 

паметни сатови; паметни телефони; носиви уређаји 

за мерење активности; футроле за паметне телефоне; 

навлаке за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне; селфи штапови 

[ручни моноподи]; дигитални рамови за 

фотографије; микрофони; компјутерски хардвер; 

рачунарска меморија, уређаји; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

транспондери; кутије за звучнике; уређају за мрежну 

комуникацију; модеми; навлаке за лаптопове; 

батерије, електричне; пуњачи за батерије; преносни 

извори електричне енергије [пуњиве батерије]; 

таблет рачунари; футроле за таблет рачунаре; 

постоља прилагођена за таблет рачунаре; равни 

екрани; флексибилни монитори са равним екраном за 

рачунаре; лаптоп рачунари; ноутбук рачунари; торбе 

за лаптопове; слушалице за ношење на глави; 

слушалице за уши; кациге за виртуелну стварност; 

снимачи података за аутомобиле; телевизијски 

декодери; звучници; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; апарати за пренос звука; 

камкордери; фотографска камера; тастатуре за 

рачунаре; миш [рачунарска периферна опрема]; 

бројачи корака; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; видео монитори; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; рачунарски 

програми, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; оптичка сочива; 

разводне табле; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; инструменти 

за испитивање гасова; црне кутије [за снимање 

података]; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; електронске музичке 

партитуре које се могу преузети; паметно прстење; 

аудио интерфејси; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; 

еквилајзери [аудио апарати]; дигиталне 

метеоролошке станице; био-чипови; инфрацрвени 

детектори; електронски кључеви као даљински 

управљачи; сигурносни токени [уређаји за 

кодирање]; биометријски скенери за отисак прста; 

апарати за препознавање лица; софтвери за 

препознавање лица; аутоматске телефонске 

централе; радио апарати; апарати за анализу ваздуха; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

видео екрани; интегрисана кола; електронски 

чипови; термалне камере; ваге; ваге са анализатором 

телесне масе; лични дигитални асистенти [пда]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети; танки клијент рачунари; ручни 

електронски речници; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или који се може преузети; 
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рачунарски софтвер, снимљени; графички елементи 

за мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; преносиви рачунари; телекомуникациони 

апарати у облику накита; штапови за сликање 

селфија као додатна опрема за паметне телефоне; 

роботи за сигурносни надзор; носиви монитори са 

видео дисплејем; објективи за снимање селфија; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; усб 

каблови; усб каблови за мобилне телефоне; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

држачи за мобилне телефоне; екрани на додир; 

телевизијски апарати; електрични утикачи; 

електричне утичнице; интерфони; дигиталне браве за 

врата; централне алармне јединице; претварачи; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; велики екрани са течним кристалима 

[лцд]; електронски дневници; екрани од течних 

кристала [лцд]; електрична пенкала; видео 

штампачи; преносиве дигиталне електронске ваге; 

паметни телефони који се носе на ручном зглобу; 

телевизори за аутомобиле; оловке за рад са 

рачунарима; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; оловке за екране осетљиве на додир; 

ваге; телевизијски пријемници [телевизори]; мрежни 

рутери.  
 

(111) 83017 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-440 (220) 10.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong 518040, CN 

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

(540) 

OS Turbo 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекидање и преклапање, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребу електричне енергије; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; снимљени медији или медији који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни аналогни или 

дигитални носачи података за снимање и 

складиштење података; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; регистар касе, уређаји за 

рачунање, опрема за обраду података; компјутери; 

рачунари; периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење; маске за роњење; чепови за уши за рониоце; 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче; рукавице за 

рониоце; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; паметне наочаре; 

паметни сатови; паметни телефони; носиви уређаји 

за мерење активности; футроле за паметне телефоне; 

навлаке за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне; селфи штапови 

[ручни моноподи]; дигитални рамови за 

фотографије; микрофони; компјутерски хардвер; 

рачунарска меморија, уређаји; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

транспондери; кутије за звучнике; уређају за мрежну 

комуникацију; модеми; навлаке за лаптопове; 

батерије, електричне; пуњачи за батерије; преносни 

извори електричне енергије [пуњиве батерије]; 

таблет рачунари; футроле за таблет рачунаре; 

постоља прилагођена за таблет рачунаре; равни 

екрани; флексибилни монитори са равним екраном за 

рачунаре; лаптоп рачунари; ноутбук рачунари; торбе 

за лаптопове; слушалице за ношење на глави; 

слушалице за уши; кациге за виртуелну стварност; 

снимачи података за аутомобиле; телевизијски 

декодери; звучници; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; апарати за пренос звука; 

камкордери; фотографска камера; тастатуре за 

рачунаре; миш [рачунарска периферна опрема]; 

бројачи корака; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; видео монитори; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; рачунарски 

програми, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; оптичка сочива; 

разводне табле; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; инструменти 

за испитивање гасова; црне кутије [за снимање 

података]; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; електронске музичке 

партитуре које се могу преузети; паметно прстење; 

аудио интерфејси; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; 

еквилајзери [аудио апарати]; дигиталне 

метеоролошке станице; био-чипови; инфрацрвени 

детектори; електронски кључеви као даљински 

управљачи; сигурносни токени [уређаји за 

кодирање]; биометријски скенери за отисак прста; 

апарати за препознавање лица; софтвери за 

препознавање лица; аутоматске телефонске 

централе; радио апарати; апарати за анализу ваздуха; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

видео екрани; интегрисана кола; електронски 

чипови; термалне камере; ваге; ваге са анализатором 

телесне масе; лични дигитални асистенти [пда]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети; танки клијент рачунари; ручни 
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електронски речници; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или који се може преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; графички елементи за 

мобилне телефоне који се могу преузети са интернета; 

преносиви рачунари; телекомуникациони апарати у 

облику накита; штапови за сликање селфија као 

додатна опрема за паметне телефоне; роботи за 

сигурносни надзор; носиви монитори са видео 

дисплејем; објективи за снимање селфија; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; усб каблови; 

усб каблови за мобилне телефоне; апликације за 

мобилне уређаје које се могу преузети; држачи за 

мобилне телефоне; екрани на додир; телевизијски 

апарати; електрични утикачи; електричне утичнице; 

интерфони; дигиталне браве за врата; централне 

алармне јединице; претварачи; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; велики екрани са 

течним кристалима [лцд]; електронски дневници; 

екрани од течних кристала [лцд]; електрична пенкала; 

видео штампачи; преносиве дигиталне електронске 

ваге; паметни телефони који се носе на ручном зглобу; 

телевизори за аутомобиле; оловке за рад са рачунарима; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; оловке 

за екране осетљиве на додир; ваге; телевизијски 

пријемници [телевизори]; мрежни рутери.  
 

(111) 83018 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-320 (220) 24.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) AGILCON, informacijske tehnologije d.o.o., 

Bravničarjeva ulica 13, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Стећук Александра, адвокат, Палмира 

Тољатија 46/9, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 03.11.10; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела.  

(511) Кл. 42:  рачунарски графички дизајн за 

мапирање видео пројекција; рачунарско 

програмирање; услуге рачунарског програмирања за 

обраду података; саветовање о сигурности рачунара; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; саветодавне услуге из области комјутерске 

технологије; заштита од рачунарских вируса; 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера; конвертовање рачунарских података и 

програма, осим физичког конвертовања; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; креирање и дизајнирање за 

друге индекс а информација заснованих на 

интернету [услуге информационе технологије]; 

услуге кодирања податка; пројектовање модела 

рачунарском симулацијом; консултације о 

сигурности података; развој рачунарских платформи; 

умножавање рачунарских програма; електронско 

похрањивање података; хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова]; саветовање у вези информационих 

технологија; услуге информационих технологија које 

се пружају на бази аутсорсинга; инсталирање 

рачунарског софтвера; консултације о безбедности 

интернета; одржавање рачунарског софтвера; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; надгледање раунарских система ради 

откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; чување резервне копије података 

ван мреже; платформа као услуга [ПааС]; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; обезбеђивање алата 

за претраживање [претраживач а] на интернету; 

рачунарство у облаку; поновно успостављање 

рачунарских података; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање објеката за дата центре 

[центре података]; истраживања у области 

технологије телекомуникација; сервер хостинг; 

софтвер у виду сервиса [СааС]; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; услуге софтверског 

инжењеринга за обраду података; стилизација 

[индустријски дизајн]; саветодавне услуге из области 

технологије; услуге технолошког саветовања за 

дигиталну трансформацију; саветодавне услуге у 

области сигурности телекомуникационих мрежа; 

технолошка истраживања; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; ажурирање 

рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; саветовање 

о изради веб сајтова; писање рачунарских кодова.   
 

(111) 83019 (181) 07.03.2032. 

(210) Ж- 2022-401 (220) 07.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

EVOXYR 
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(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за третман и 

превенцију кардиоваскуларних болести, плућних 

болести, хематолошких болести, антикоагуланти.  
 

(111) 83020 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-332 (220) 25.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS 

(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.08; 05.03.13; 05.03.14; 25.05.01; 

26.01.03; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) сива, зелена, бела  

(511) Кл. 5:  адстригенти за медицинске намене; 

ађуванти за медицинске потребе; акаи прах као 

додатак исхрани; акарициди [средства против 

гриња]; аконитин; албумински додаци храни за 

медицинску употребу; албумински препарати за 

медицинску употребу; алгинати за фармацеутске 

намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди; 

алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди 

за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое 

вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

ветеринарску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора 

за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска 

средства за прање руку; антибактеријски сапуни; 

антибиотици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитске огрлице за животиње; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

асептични памук; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски отрови; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу 

у ветерини; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску 

намену; блато за купање; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником, 

пуњене, за медицинске намене; брашно за 

фармацеутску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; бромин за фармацеутску 

употребу; вакцине; вата за медицинску употребу; 

ватирани штапићи за медицинску употребу; 

везиканти; ветеринарски препарати; витамински 

препарати; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; газа за медицинску употребу; газа за 

превијање; галска киселина за фармацеутску 

употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице, 

упијајуће, за инконтиненцију; гвајакол за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјум балзам за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; дезинфекциони сапуни; 

дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за 

посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси, 

који нису за људе и животиње; декокти, увари за 

фармацеутску употребу; дермални филери за 

убризгавање; детерџенти за медицинску употребу; 

дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати за медицинску 

употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци за животиње; дијететски напици прилагођени 

за медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким 

дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за ветеринарску употребу; 

ензими за медицинску употребу; ензими као додатак 

исхрани; ензимски препарати за ветеринарску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; желатин за медицинску 

употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид]; 

завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнута-
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сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске 

намене; зубарска мастика; зубарски амалгами; 

зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од 

злата; изотопи за медицинску употребу; 

имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне 

ветеринарске купке; инсектицидни шампони за 

животиње; ирска маховина за медицинску употребу; 

јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску 

употребу; јодиди за фармацеутску употребу; 

јодоформ;  јојоба, лековита; казеин као додатак 

исхрани; калијумове соли за медицинску употребу; 

камфор за медицинску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу; канабис за медицинске 

намене; кандирани шећер за медицинску употребу; 

капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за 

фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне 

облоге; кашне облоге од слачице; квасац за 

фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани; 

квасија за медицинску употребу; квебрако за 

медицинску употребу; кедровина за употребу у 

одбијању инсеката; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у 

медицини; колодион за фармацеутску употребу; 

коморач за медицинску употребу; компресе [завоји]; 

контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за 

медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу; кора миробалана за 

фармацеутску употребу; корен рабарбаре за 

фармацеутску употребу; коштани цемент за 

хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску 

употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску 

употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске 

намене; културе биолошких ткива за медицинске 

намене; културе микроорганизама за медицинску 

или ветеринарску употребу; купке за животиње 

[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за 

стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре 

племенитих метала за употребу у стоматологији; 

лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје 

очи; лекови за људску употребу; лекови за 

медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови против грознице; лекови 

против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе; 

лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за 

медицинску употребу; лецитин као дијететски 

додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; лубриканти за личну сексуалну потребу; 

лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за 

фармацеутску употребу; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; 

материјал за пуњење зуба; материјали за узимање 

отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске 

намене; матичне ћелије за медицинске намене; 

матични млеч за медицинску употребу; матични 

млеч као додатак исхрани; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља; 

медицинска храна за животиње; медицинске 

бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за 

зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за 

косу; медицински лосиони за после бријања; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за раст косе; медицински сапуни; 

медицински тоници; медицински чај; медицински 

шампони; медицински шампони за кућне љубимце; 

медицински шампони за суво прање; медицинско 

блато; медицинско корење; мелеми за медицинску 

употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске 

сврхе; ментол; минералне воде за медицинску 

употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе; 

млечне формуле за бебе; млечни ферменти за 

фармацеутску употребу; млечни шећер за 

фармацеутске намене; молескин за медицинске 

сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за 

фармацеутску употребу; наркотици; наруквице 

натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; нафтни 

желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења; 

никотински фластери као помоћ у одвикавању од 

пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; оловка против брадавица; 

опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук 

за медицинску употребу; папир за заштиту од 

мољаца; папир за облоге од слачице; папир за 

хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење; 

пастиле за фармацеутску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе; 

пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за 

кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пестициди; пијавице за медицинску употребу; 

пиретрум прах; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; подлоге за бактериолошке 

културе; полен као додатак исхрани; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 
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употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за 

туширање за медицинску намену; прашак од 

кантариде; препарати за балсамовање за медицинску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати 

за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за заштиту од мољаца; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење опекотина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати 

за промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за стерилизацију; препарати 

за стерилизацију земље; препарати за третман акни; 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

препарати за уништавање ларви; препарати за 

уништавање мишева; препарати за уништавање 

мува; препарати за уништавање пужева; препарати за 

уништавање сувих трулих гљива; препарати за 

уништавање штеточина; препарати за хемороиде;  

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; препарати против жуљева; 

производи за попуњавање шупљина у костима 

састављени од живог ткива; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за 

једнократну употребу; протеини као додатак 

исхрани; протеински додаци исхрани за животиње; 

прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства 

за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани; 

радијум за медицинску употребу; радиоактивне 

супстанце за медицинску употребу; радиолошке 

контрастне супстанце за медицинску употребу; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

контактна сочива; раствори за одстрањивање 

фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене; 

реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни 

папир за медицинску намену; репеленти за инсекте; 

репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

свеће за масажу за терапеутске намене; седативи; 

семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; 

серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства 

за сушење] за медицинску употребу; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

фармацеутску употребу; соли за купање за 

медицинску употребу; соли за купке од минералне 

воде; соли за медицинску употребу; соли минералне 

воде; средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе; средства за варење за медицинску употребу; 

средства за испирање очију; средства за испирање 

уста за медицинске намене; средства за 

одстрањивање цревних глиста; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље 

вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за 

ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви; 

стоматолошки восак за моделирање; стрихнин; 

субнитрати бизмута за фармацеутску употребу; 

сулфонамиди [лекови]; сумпорни штапићи 

[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете 

антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан 

за одбијање инсеката; тампони за менструацију; 

тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за 

фармацеутску употребу; терапеутски препарати за 

купање; термална вода; терпентин за фармацеутску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску 

употребу; тимол за фармацеутску употребу; 

тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини; 

торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне 

апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу; 

трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље од 

семена лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви  

за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа 

средства; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење опекотина од сунца; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати на бази креча; фенол за фармацеутску 

употребу; ферменти за фармацеутску употребу; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери са витаминским додацима; 

форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за 

фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени; 

хемијска контрацептивна средства; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лечење филоксере; хемијски препарати 

за медицинску употребу; хемијски препарати за 

третирање болести винове лозе; хемијски препарати 

за третирање болести житарица; хемијски препарати 

за третирање буђи; хемијски препарати за третирање 

житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин; 

хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску 

употребу; хидроген пероксид за медицинску 

употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати 

од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за 

дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу; 
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хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу; 

храна за бебе; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску 

употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу; 

цемент за животињска копита; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.   

Кл. 10:  LED маске за терапеутске намене; аеросолни 

распршивачи за медицинску употребу; акупресурне 

наруквице; акушерски апарати; антидекубитне 

подлоге; антиреуматске наруквице; антиреуматско 

прстење; апарати за анестезију; апарати за вештачко 

дисање; апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и 

РНК тестове за употребу у медицини; апарати за 

естетску масажу; апарати за истезање у медицинске 

сврхе; апарати за клистирање за медицинску 

употребу; апарати за лечење глувоће; апарати за 

магнетну резонанцу [MRI] за медицинску употребу; 

апарати за масажу; апарати за мерење крвног 

притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за 

мерење шећера; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за обнављање 

матичних ћелија за употребу у медицини; апарати за 

одређивање телесног састава; апарати за 

оживљавање; апарати за прање телесних шупљина; 

апарати за праћење откуцаја срца; апарати за 

терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за 

медицинску употребу; апарати за тестирање крви; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

апарати и инсталације за производњу рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; бандажери за 

колена, ортопедски;  бандажери [потпорни 

завоји]; биомагнетно прстење за терапеутске или 

медицинске намене; биоразградиви имплантати за 

фиксирање костију; болничка носила; бочице са 

капаљком за употребу у медицини; вагинални 

шприцеви; ваздушни кревети за медицинску 

употребу; варалице [цуцле] за бебе; вентили за 

флашице за храњење; ветеринарски апарати и 

инструменти; ветеринарски инструмент за давање 

пилула; вештачка кожа за употребу у хирургији; 

вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке очи; 

вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за 

лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску 

употребу; водене вреће за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу;  вреће са 

ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално 

испирање; галвански појасеви за медицинску 

употребу; галвански терапеутски уређаји; 

гастроскопи; гипсани завоји за употребу у 

ортопедији; гумене навлаке [ножице] за штаке; 

дефибрилатори; дизалице за пацијенте; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дијализатори; дренажне цеви за медициснку 

употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање 

за медицинску употребу; еластичне чарапе за 

хируршку употребу; електрични инструменти за 

акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу; електроде за медицинску 

употребу; електрокардиографи; ендоскопске камере 

за медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске 

столице; зубарски апарати, електрични; зубарски 

апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за 

вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за 

медицинску употребу; имплантабилни уређаји за 

поткожно давање лека; индикаторске траке за 

мерење температуре за медицинске намене; 

инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску 

употребу; инструменти за порођај стоке; 

инсуфлатори за удисање; инхалатори; инхалатори са 

водоником; јастуци за употребу у медицини; јастуци 

на надувавање за медицинску употребу; јастучићи за 

хлађење за прву помоћ; каниле - цевчице; капаљке за 

употребу у медицини; катгут [хируршки конац]; 

катетери; кашике за давање лека; кварцне лампе за 

медицинску употребу; клешта за кастрацију; коморе 

за инхалацију; ком преси она одећа; компресори 

[хируршки]; кондоми; контрацептивна средства, која 

нису хемикалије; концентратори кисеоника за 

медицинске намене; корсети за медицинску 

употребу; кревети направљени посебно за 

медицинску употребу; кутије за инструменте које 

користе лекари; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

ласери за медицинску употребу; лутке за одрасле 

[секс лутке]; масажери за десни беба; маске за 

анестезију; маске које користи медицинско особље; 

медицинске гуске и лопате; медицински апарати и 

инструменти; медицински водећи конац; медицински 

расхладни уређаји за лечење топлотног удара; 

медицински уређаји за хлађење који се користе у 

терапијској хипотермији; менструалне чашице; 

мерачи пулса; монитори телесне масноће; намештај 

посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи 

за медицинске намене; наруквице за медицинске 

намене; наруквице против мучнине; ножеви за курје 

очи; носиви ручни писоари; носни аспиратори; 

огледала за зубаре; операциони столови; опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу; ортодонтске гумице; ортодонтски апарати; 

ортопедска обућа; ортопедски артикли; ортопедски 

ђонови; ортопедски појасеви; офталмометри; 

офталмоскопи; песари за контрацепцију и 

подржавање материце; пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу; пљуваонице за употребу у 

медицини; подупирачи свода стопала за обућу; 
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појасеви, електрични, за медицинску употребу; 

појасеви за медицинске сврхе; појасеви за пупак; 

помични чаршави за болесничке кревете; посебни 

контејнери за медицински отпад; посуде за 

испуштање крви; посуде за медицинску употребу; 

посуде за примену лекова; посуде за урин; потпорни 

јастуци на надувавање, за медицинску употребу; 

протезе за косу; прстенови за правилно ницање зуба, 

глодалице; психијатријске кошуље; пумпе за 

медицинску употребу; пумпице за дојиље; 

радијумске цеви за медицинску употребу; 

радиолошки апарати за медицинску употребу; 

радиолошки екоани за медицинску употребу; 

радиотерапеутски апарати; распршивачи за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, за 

медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; респиратори за вештачко 

дисање; респираторне маске за вештачко дисање; 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу; рукавице за масажу; рукавице за 

медицинску употребу; секачи за таблете; секачи 

таблета; секс-играчке; сепаратори ножних прстију за 

ортопедске намене; скалпели; слушна помагала; 

слушне трубе; сочива [очне протезе] за хируршку 

уградњу; специјална одећа за операционе сале; 

спирометри [медицински апарати]; справе за 

заштиту слуха; средства за попуњавање шупљина 

костију састављена од вештачких материјала; срчани 

пејсмејкери; стентови; стерилни чаршафи 

[хируршки]; стетоскопи; стимулатори мозга; столице 

са отвором за уметање ноћне посуде; столови за 

лекарске прегледе; стоматолошке бушилице; 

стругачи за језик; суспензиони завоји; терапеутске 

маске за лице; термоелектрични завоји [хируршки]; 

термометри за медицинску употребу; тестере за 

хируршку употребу; томографи за медицинске сврхе; 

топлотна паковања за прву помоћ; траке за 

кинезитерапију; транспортна носила са точкићима; 

трбушни корсети; трбушни појасеви; трокари; 

труднички појасеви; ћебад, електрична, за 

медицинску употребу; убризгивачи за медицинску 

употребу; улошци за равне табане; улошци за трбух; 

уређаји за анализу идентификације бактерија за 

медицинске намене; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за рехабилитацију тела за медицинске 

намене; уређаји за третирање акни; уролошке сонде; 

уролошки апарати и инструменти; уролошки 

шприцеви; успављујући јастуци за несаницу; утезни 

бандажи; физиотерапеутски апарати; филтери за 

ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу; 

фластери за хлађење за медицинску употребу; 

флашице за бебе; форцепс, порођај на клешта; 

фотеље за употребу у медицини или стоматологији; 

хаљине за преглед пацијената; хватаљке, хируршке; 

хемоцитометри; хигијенске маске за медицинску 

употребу; хипогастрични појасеви; хиподермички 

шприцеви - шприц за ињекције; хируршка огледала; 

хируршке маказе; хируршки апарати и инструменти; 

хируршки импланти од вештачких материјала; 

хируршки катетери и сонде; хируршки конац; 

хируршки материјали за зашивање; хируршки 

ножеви; хируршки прибор; хируршки роботи; 

хируршки стерилни прекривачи; хируршки сунђери; 

ходалице за слабо покретне особе; ходалице са 

точкићима за помоћ при кретању; цуцле за флашице 

за бебе; цуцле за храњење беба; чарапе за проширене 

вене; чаршави за инконтиненцију; чепови за уши 

[заштита за уши]; четвороножни штапови за 

медицинске сврхе; четке за чишћење телесних 

шупљина; чешљеви за вашке; чизме за медицинску 

употребу; шине, хирушке; шлемови за ласерски 

третман алопеције; шприцеви за инјекције; 

шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску 

употребу; штаке; штапићи за преглед грла за 

медицинске намене; штапићи за чишћење ушију; 

штапови за ходање за медицинску употребу; 

штипаљке за варалице [цуцле]; штитници за зубе за 

стоматолошке намене; штитници за прсте, напрсци, 

за употребу у медицини.   

Кл. 44:  аранжирање цвећа; бањске услуге; 

баштованство; болничке услуге; ваздушно и 

површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; ветеринарска 

помоћ; говорна терапија; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; здравствена 

нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за 

потребе баштованства; изнајмљивање кошница за 

пчеле; изнајмљивање медицинске опреме; 

изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 
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услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   
 

(111) 83021 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-331 (220) 25.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS 

(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) Кл. 5:  адстригенти за медицинске намене; 

ађуванти за медицинске потребе; акаи прах као 

додатак исхрани; акарициди [средства против 

гриња]; аконитин; албумински додаци храни за 

медицинску употребу; албумински препарати за 

медицинску употребу; алгинати за фармацеутске 

намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди; 

алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди 

за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое 

вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

ветеринарску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора 

за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска 

средства за прање руку; антибактеријски сапуни; 

антибиотици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитске огрлице за животиње; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

асептични памук; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски отрови; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу 

у ветерини; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску 

намену; блато за купање; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником, 

пуњене, за медицинске намене; брашно за 

фармацеутску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; бромин за фармацеутску 

употребу; вакцине; вата за медицинску употребу; 

ватирани штапићи за медицинску употребу; 

везиканти; ветеринарски препарати; витамински 

препарати; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; газа за медицинску употребу; газа за 

превијање; галска киселина за фармацеутску 

употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице, 

упијајуће, за инконтиненцију; гвајакол за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјум балзам за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; дезинфекциони сапуни; 

дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за 

посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси, 

који нису за људе и животиње; декокти, увари за 

фармацеутску употребу; дермални филери за 

убризгавање; детерџенти за медицинску употребу; 

дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати за медицинску 

употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци за животиње; дијететски напици прилагођени 

за медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким 

дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за 
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фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за ветеринарску употребу; 

ензими за медицинску употребу; ензими као додатак 

исхрани; ензимски препарати за ветеринарску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; желатин за медицинску 

употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид]; 

завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске 

намене; зубарска мастика; зубарски амалгами; 

зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од 

злата; изотопи за медицинску употребу; 

имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне 

ветеринарске купке; инсектицидни шампони за 

животиње; ирска маховина за медицинску употребу; 

јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску 

употребу; јодиди за фармацеутску употребу; 

јодоформ;  јојоба, лековита; казеин као додатак 

исхрани; калијумове соли за медицинску употребу; 

камфор за медицинску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу; канабис за медицинске 

намене; кандирани шећер за медицинску употребу; 

капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за 

фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне 

облоге; кашне облоге од слачице; квасац за 

фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани; 

квасија за медицинску употребу; квебрако за 

медицинску употребу; кедровина за употребу у 

одбијању инсеката; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у 

медицини; колодион за фармацеутску употребу; 

коморач за медицинску употребу; компресе [завоји]; 

контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за 

медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу; кора миробалана за 

фармацеутску употребу; корен рабарбаре за 

фармацеутску употребу; коштани цемент за 

хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску 

употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску 

употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске 

намене; културе биолошких ткива за медицинске 

намене; културе микроорганизама за медицинску 

или ветеринарску употребу; купке за животиње 

[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за 

стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре 

племенитих метала за употребу у стоматологији; 

лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје 

очи; лекови за људску употребу; лекови за 

медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови против грознице; лекови 

против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе; 

лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за 

медицинску употребу; лецитин као дијететски 

додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; лубриканти за личну сексуалну потребу; 

лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за 

фармацеутску употребу; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; 

материјал за пуњење зуба; материјали за узимање 

отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске 

намене; матичне ћелије за медицинске намене; 

матични млеч за медицинску употребу; матични 

млеч као додатак исхрани; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља; 

медицинска храна за животиње; медицинске 

бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за 

зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за 

косу; медицински лосиони за после бријања; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за раст косе; медицински сапуни; 

медицински тоници; медицински чај; медицински 

шампони; медицински шампони за кућне љубимце; 

медицински шампони за суво прање; медицинско 

блато; медицинско корење; мелеми за медицинску 

употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске 

сврхе; ментол; минералне воде за медицинску 

употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе; 

млечне формуле за бебе; млечни ферменти за 

фармацеутску употребу; млечни шећер за 

фармацеутске намене; молескин за медицинске 

сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за 

фармацеутску употребу; наркотици; наруквице 

натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; нафтни 

желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења; 

никотински фластери као помоћ у одвикавању од 

пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; оловка против брадавица; 

опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук 

за медицинску употребу; папир за заштиту од 

мољаца; папир за облоге од слачице; папир за 

хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење; 
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пастиле за фармацеутску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе; 

пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за 

кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пестициди; пијавице за медицинску употребу; 

пиретрум прах; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; подлоге за бактериолошке 

културе; полен као додатак исхрани; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 

употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за 

туширање за медицинску намену; прашак од 

кантариде; препарати за балсамовање за медицинску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати 

за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за заштиту од мољаца; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење опекотина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати 

за промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за стерилизацију; препарати 

за стерилизацију земље; препарати за третман акни; 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

препарати за уништавање ларви; препарати за 

уништавање мишева; препарати за уништавање 

мува; препарати за уништавање пужева; препарати за 

уништавање сувих трулих гљива; препарати за 

уништавање штеточина; препарати за хемороиде;  

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; препарати против жуљева; 

производи за попуњавање шупљина у костима 

састављени од живог ткива; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за 

једнократну употребу; протеини као додатак 

исхрани; протеински додаци исхрани за животиње; 

прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства 

за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани; 

радијум за медицинску употребу; радиоактивне 

супстанце за медицинску употребу; радиолошке 

контрастне супстанце за медицинску употребу; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

контактна сочива; раствори за одстрањивање 

фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене; 

реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни 

папир за медицинску намену; репеленти за инсекте; 

репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

свеће за масажу за терапеутске намене; седативи; 

семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; 

серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства 

за сушење] за медицинску употребу; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

фармацеутску употребу; соли за купање за 

медицинску употребу; соли за купке од минералне 

воде; соли за медицинску употребу; соли минералне 

воде; средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе; средства за варење за медицинску употребу; 

средства за испирање очију; средства за испирање 

уста за медицинске намене; средства за 

одстрањивање цревних глиста; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље 

вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за 

ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви; 

стоматолошки восак за моделирање; стрихнин; 

субнитрати бизмута за фармацеутску употребу; 

сулфонамиди [лекови]; сумпорни штапићи 

[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете 

антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан 

за одбијање инсеката; тампони за менструацију; 

тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за 

фармацеутску употребу; терапеутски препарати за 

купање; термална вода; терпентин за фармацеутску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску 

употребу; тимол за фармацеутску употребу; 

тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини; 

торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне 

апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу; 

трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље од 

семена лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви  

за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа 

средства; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење опекотина од сунца; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати на бази креча; фенол за фармацеутску 

употребу; ферменти за фармацеутску употребу; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери са витаминским додацима; 

форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за 

фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени; 

хемијска контрацептивна средства; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лечење филоксере; хемијски препарати 

за медицинску употребу; хемијски препарати за 

третирање болести винове лозе; хемијски препарати 

за третирање болести житарица; хемијски препарати 

за третирање буђи; хемијски препарати за третирање 

житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

103 

трудноће; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин; 

хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску 

употребу; хидроген пероксид за медицинску 

употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати 

од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за 

дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу; 

хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу; 

храна за бебе; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску 

употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу; 

цемент за животињска копита; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.   

Кл. 10:  LED маске за терапеутске намене; аеросолни 

распршивачи за медицинску употребу; акупресурне 

наруквице; акушерски апарати; антидекубитне 

подлоге; антиреуматске наруквице; антиреуматско 

прстење; апарати за анестезију; апарати за вештачко 

дисање; апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и 

РНК тестове за употребу у медицини; апарати за 

естетску масажу; апарати за истезање у медицинске 

сврхе; апарати за клистирање за медицинску 

употребу; апарати за лечење глувоће; апарати за 

магнетну резонанцу [MRI] за медицинску употребу; 

апарати за масажу; апарати за мерење крвног 

притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за 

мерење шећера; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за обнављање 

матичних ћелија за употребу у медицини; апарати за 

одређивање телесног састава; апарати за 

оживљавање; апарати за прање телесних шупљина; 

апарати за праћење откуцаја срца; апарати за 

терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за 

медицинску употребу; апарати за тестирање крви; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

апарати и инсталације за производњу рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; бандажери за 

колена, ортопедски;  бандажери [потпорни 

завоји]; биомагнетно прстење за терапеутске или 

медицинске намене; биоразградиви имплантати за 

фиксирање костију; болничка носила; бочице са 

капаљком за употребу у медицини; вагинални 

шприцеви; ваздушни кревети за медицинску 

употребу; варалице [цуцле] за бебе; вентили за 

флашице за храњење; ветеринарски апарати и 

инструменти; ветеринарски инструмент за давање 

пилула; вештачка кожа за употребу у хирургији; 

вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке очи; 

вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за 

лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску 

употребу; водене вреће за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу;  вреће са 

ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално 

испирање; галвански појасеви за медицинску 

употребу; галвански терапеутски уређаји; 

гастроскопи; гипсани завоји за употребу у 

ортопедији; гумене навлаке [ножице] за штаке; 

дефибрилатори; дизалице за пацијенте; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дијализатори; дренажне цеви за медициснку 

употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање 

за медицинску употребу; еластичне чарапе за 

хируршку употребу; електрични инструменти за 

акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу; електроде за медицинску 

употребу; електрокардиографи; ендоскопске камере 

за медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске 

столице; зубарски апарати, електрични; зубарски 

апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за 

вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за 

медицинску употребу; имплантабилни уређаји за 

поткожно давање лека; индикаторске траке за 

мерење температуре за медицинске намене; 

инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску 

употребу; инструменти за порођај стоке; 

инсуфлатори за удисање; инхалатори; инхалатори са 

водоником; јастуци за употребу у медицини; јастуци 

на надувавање за медицинску употребу; јастучићи за 

хлађење за прву помоћ; каниле - цевчице; капаљке за 

употребу у медицини; катгут [хируршки конац]; 

катетери; кашике за давање лека; кварцне лампе за 

медицинску употребу; клешта за кастрацију; коморе 

за инхалацију; ком преси она одећа; компресори 

[хируршки]; кондоми; контрацептивна средства, која 

нису хемикалије; концентратори кисеоника за 

медицинске намене; корсети за медицинску 

употребу; кревети направљени посебно за 

медицинску употребу; кутије за инструменте које 

користе лекари; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

ласери за медицинску употребу; лутке за одрасле 

[секс лутке]; масажери за десни беба; маске за 

анестезију; маске које користи медицинско особље; 

медицинске гуске и лопате; медицински апарати и 

инструменти; медицински водећи конац; медицински 

расхладни уређаји за лечење топлотног удара; 

медицински уређаји за хлађење који се користе у 

терапијској хипотермији; менструалне чашице; 

мерачи пулса; монитори телесне масноће; намештај 

посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи 
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за медицинске намене; наруквице за медицинске 

намене; наруквице против мучнине; ножеви за курје 

очи; носиви ручни писоари; носни аспиратори; 

огледала за зубаре; операциони столови; опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу; ортодонтске гумице; ортодонтски апарати; 

ортопедска обућа; ортопедски артикли; ортопедски 

ђонови; ортопедски појасеви; офталмометри; 

офталмоскопи; песари за контрацепцију и подржавање 

материце; пипаљке [сонде] за медицинску употребу; 

пљуваонице за употребу у медицини; подупирачи 

свода стопала за обућу; појасеви, електрични, за 

медицинску употребу; појасеви за медицинске сврхе; 

појасеви за пупак; помични чаршави за болесничке 

кревете; посебни контејнери за медицински отпад; 

посуде за испуштање крви; посуде за медицинску 

употребу; посуде за примену лекова; посуде за урин; 

потпорни јастуци на надувавање, за медицинску 

употребу; протезе за косу; прстенови за правилно 

ницање зуба, глодалице; психијатријске кошуље; пумпе 

за медицинску употребу; пумпице за дојиље; 

радијумске цеви за медицинску употребу; радиолошки 

апарати за медицинску употребу; радиолошки екоани 

за медицинску употребу; радиотерапеутски апарати; 

распршивачи за медицинску употребу; рендгенске 

цеви, за медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; респиратори за вештачко 

дисање; респираторне маске за вештачко дисање; 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу; рукавице за масажу; рукавице за медицинску 

употребу; секачи за таблете; секачи таблета; секс-

играчке; сепаратори ножних прстију за ортопедске 

намене; скалпели; слушна помагала; слушне трубе; 

сочива [очне протезе] за хируршку уградњу; специјална 

одећа за операционе сале; спирометри [медицински 

апарати]; справе за заштиту слуха; средства за 

попуњавање шупљина костију састављена од 

вештачких материјала; срчани пејсмејкери; стентови; 

стерилни чаршафи [хируршки]; стетоскопи; 

стимулатори мозга; столице са отвором за уметање 

ноћне посуде; столови за лекарске прегледе; 

стоматолошке бушилице; стругачи за језик; 

суспензиони завоји; терапеутске маске за лице; 

термоелектрични завоји [хируршки]; термометри за 

медицинску употребу; тестере за хируршку употребу; 

томографи за медицинске сврхе; топлотна паковања за 

прву помоћ; траке за кинезитерапију; транспортна 

носила са точкићима; трбушни корсети; трбушни 

појасеви; трокари; труднички појасеви; ћебад, 

електрична, за медицинску употребу; убризгивачи за 

медицинску употребу; улошци за равне табане; улошци 

за трбух; уређаји за анализу идентификације бактерија 

за медицинске намене; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за рехабилитацију тела за медицинске намене; 

уређаји за третирање акни; уролошке сонде; уролошки 

апарати и инструменти; уролошки шприцеви; 

успављујући јастуци за несаницу; утезни бандажи; 

физиотерапеутски апарати; филтери за ултра-

љубичасте зраке за медицинску употребу; фластери за 

хлађење за медицинску употребу; флашице за бебе; 

форцепс, порођај на клешта; фотеље за употребу у 

медицини или стоматологији; хаљине за преглед 

пацијената; хватаљке, хируршке; хемоцитометри; 

хигијенске маске за медицинску употребу; 

хипогастрични појасеви; хиподермички шприцеви - 

шприц за ињекције; хируршка огледала; хируршке 

маказе; хируршки апарати и инструменти; хируршки 

импланти од вештачких материјала; хируршки 

катетери и сонде; хируршки конац; хируршки 

материјали за зашивање; хируршки ножеви; хируршки 

прибор; хируршки роботи; хируршки стерилни 

прекривачи; хируршки сунђери; ходалице за слабо 

покретне особе; ходалице са точкићима за помоћ при 

кретању; цуцле за флашице за бебе; цуцле за храњење 

беба; чарапе за проширене вене; чаршави за 

инконтиненцију; чепови за уши [заштита за уши]; 

четвороножни штапови за медицинске сврхе; четке за 

чишћење телесних шупљина; чешљеви за вашке; чизме 

за медицинску употребу; шине, хирушке; шлемови за 

ласерски третман алопеције; шприцеви за инјекције; 

шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску 

употребу; штаке; штапићи за преглед грла за 

медицинске намене; штапићи за чишћење ушију; 

штапови за ходање за медицинску употребу; штипаљке 

за варалице [цуцле]; штитници за зубе за стоматолошке 

намене; штитници за прсте, напрсци, за употребу у 

медицини.   

Кл. 44:  аранжирање цвећа; бањске услуге; 

баштованство; болничке услуге; ваздушно и 

површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; ветеринарска 

помоћ; говорна терапија; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; здравствена 

нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за 

потребе баштованства; изнајмљивање кошница за 

пчеле; изнајмљивање медицинске опреме; 

изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 
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узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   
 

(111) 83022 (181) 21.02.2032. 

(210) Ж- 2022-286 (220) 21.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) ALEKSA VUČIĆEVIĆ PR KORENI, 

Дражиновићи б.б., 31213, Пожега, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.10; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01  

(511) Кл. 3:  сапун; козметички препарати за купање; 

козметичке маске; препарати за испирање уста; 

лосиони за косу; козметика; козметичке креме; 

препарати за уклањање шминке; етарске есенције; 

етарска уља; екстракти цвећа; уља за козметичку 

употребу; лосиони за козметичку употребу; млеко за 

чишћење; тоалетни производи (за личну хигијену); 

шампони; козметички препарати за негу коже; 

помаде за козметичку употребу; препарати за 

бријање; препарати за сунчање; ароматична уља; 

лосиони после бријања; препарати за туширање за 

личну хигијену; мелеми; препарати за купање; 

балзами за косу; средства за интимну хигијену; 

мицеларна вода; пасте за зубе; етарска уља за арома 

терапију; креме базиране на етарским уљима.  

Кл. 30:  чајеви; биљни чајеви.  

Кл. 32:  воде; минералне воде; безалкохолна пића; 

освежавајућа безалкохолна пића.  
 

(111) 83023 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-325 (220) 25.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) RC Development s.r.o., Nádražni 238/7, 68201, 

Vyškov-City , CZ 

(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Косовска 39,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 24.15.21; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 36:  продаја, развој, закуп и управљање 

некретнинама; агенцијске услуге при куповини, 

продаји и размени некретнина; процена вредности 

некретнина; изнајмљивање и закуп некретнина; 

посредовање у закупу и посредовање у издавању 

некретнина; администрирање и управљање 

некретнинама; саветовање о управљању 

некретнинама; издавање некретнина и саветовање у 

вези са некретнинама; посредовање у промету 

некретнина; саветовање и саветодавне услуге у вези 

са свим пословима агенције за некретнине; 

саветовање у вези са закупом и продајом 

непокретности; развој и улагање у грађевинарство; 

услуге саветовања у вези са некретнинама; услуге 

управљања улагања у некретнине; управљање 

некретнинама; управљање и издавање логистичких 

центара и склад ишта; управљање финансијама 

грађевинских пројеката; управљање некретнинама у 

сусвојини; послови везани за непокретности.   

Кл. 39:  складиштење; управљање логистичким 

центрима; транспорт и складиштење; издавање 

објеката за складиштење; посредничке услуге у вези 

са пословима складиштења; складиштење добара; 

пружање услуга складиштења и објеката за 

складиштење; издавање складишта; издавање 

пословних објеката; издавање логистичких центара; 

услуге дистрибуције добара; услуге закупа у вези са 

превозом и складиштењем; изнајмљивање простора, 

објеката, јединица и контејнера за складиштење и 

транспорт; посредовање у шпедицији, логистика.   
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(111) 83024 (181) 22.02.2032. 

(210) Ж- 2022-288 (220) 22.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Carlos Gustavo Miguens, Calle 44 N1416 

Apartment 3B, 1900, La Plata, AR 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.06; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела  

(511) Кл. 41:  организација спортских такмичења; 

услуге вођења забавних догађаја; услуге 

објављивања и извештавања.  
 

(111) 83025 (181) 22.02.2032. 

(210) Ж- 2022-287 (220) 22.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Uni-Chem d.o.o., Црнотравска 27,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Biorphen 

(511) Кл. 5:  лекови; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; терапеутски лекови 

и агенси; фармацеутски лекови.  

Кл. 16:  фармацеутски информативни леци.  

Кл. 35:  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и 

медицинског материјала.  
 

(111) 83026 (181) 28.10.2031. 

(210) Ж- 2021-1857 (220) 28.10.2021. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100,  

NY 10601, White Plains, US 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

PAPERWORK 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; козметика; козметички препарати; 

козметички лосиони; козметичка млека; козметички 

гелови; козметичка уља; козметичке креме; 

козметичке маске; козметичке оловке; козметичке 

марамице; козметички јастучићи; немедицинска 

средства за чишћење зуба; парфимеријски 

производи; колоњске воде; парфеми; мириси за 

личну употребу; тоалетна вода; сапуни, наиме, 

сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за 

бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички 

сапуни, дезодорантни сапуни, сапун против знојења; 

шампон за тело; пилинзи за тело; пилинзи за лице; 

пилинзи за руке; немедицински препарати за купање; 

препарати против знојења и дезодоранси за личну 

употребу; лосиони и балзами за после бријања; 

лосиони за негу коже; немедицински препарати за 

негу коже, креме и лосиони; немедицинске 

хидратантне креме за кожу, тоници, креме и серуми; 

уља за масажу; креме за масажу; етарска уља; 

освеживачи простора; тамјан; потпури [мириси]; 

препарати за парфимисање ваздуха; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; перле за купање; 

препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за 

одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински 

тоалетни препарати; препарати за негу косе; 

препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак 

за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за 

косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање; 

уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за 

усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

Кл. 4:  свеће.  

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски 

алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за 

гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за 

маникирање; турпије за нокте; справе за полирање 

ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи 

заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу, 

електрични уређаји за исправљање косе, електрични 

уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме, 

ножеви, виљушке и кашике.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

сунђери; четке, изузев кичица; материјали за 

прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено 

или полупрерађено стакло, необрађено или 
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полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија; прибор за печење; 

послужавници с ножицама (столићи); плехови за 

торте; сталци за торте; сетови посуда за чување 

зачина, шећера, брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; 

прибор за послуживање, наиме, секачи за кекс; 

лимови за колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи, 

тигањи, лонци, посуде за кување на пару, вок 

тигањи; посуђе; тањири; чиније; држачи за течни 

сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; 

шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса за 

бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни 

прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи, 

шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање, 

виљушке за кување; виљушке за послуживање, 

кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за 

ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне 

мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири, кутлаче, 

кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници 

за јело; држачи за салвете за употребу у 

домаћинству; бокали; млинови за со и бибер; 

сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за 

сервирање; послужавници за сервирање; држачи за 

сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници; 

неметални послужавници за употребу у 

домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну; 

прибор за купатило, наиме, држачи за чаше; 

отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају 

празне; кутије за пилуле за личну употребу; 

прстенови за салвете; боце за воду које се продају 

празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви, 

уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или 

керамике; пластични подметачи; подметачи од 

винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за 

козметички прибор као што су четке за шминку и 

апликатори у облику штапића за наношење шминке; 

електрични прибори за скидање шминке; 

неелектрични прибори за скидање шминке; 

апликатори за козметику; апликатори за шминку; 

опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери, 

наиме, опремљени ковчежићи за козметику; 

пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за 

шминкање; козметички сунђери, козметичке четке; 

четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим 

тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге малопродаје у продавницама (које се тичу 

козметике, козметичких препарата, козметичких 

лосиона, козметичких млека, козметичких гелова, 

козметичких уља, козметичких крема, козметичких 

маски, козметичких оловака, козметичких марамица, 

козметичких јастучића, колоњских вода, парфема, 

мириса за личну употребу, тоалетних вода, сапуна, 

наиме, сапуна за купање, козметичких сапуна, 

сапуна за бријање, мирисних сапуна, немедицинских 

козметичких сапуна, дезодорантних сапуна, сапуна 

против знојења; шампона за тело; пилинга за тело, 

пилинга за лице, пилинга за руке, немедицинских 

препарата за купање, препарата против знојења и 

дезодоранса за личну употребу, лосиона и балзама за 

после бријања, лосиона за негу коже, немедицинских 

препарата за негу коже, крема и лосиони, 

немедицинских хидратантних крема за кожу, тони 

ка, крема и серума, уља за масажу, крема за масажу, 

етарских уља, освеживача простора, тамјана, 

потпурија [мириса], препарата за парфимисање 

ваздуха, распршивача од трске за освежавање 

ваздуха, перли за купање, препарата за негу ноктију, 

лака за нокте и средстава за одстрањивање лака за 

нокте, шминке, немедицинских тоалетних препарата, 

препарата за негу косе, препарата за обликовање 

косе, лосиона за косу, лака за косу, шампона, 

балзама за косу, гела за косу, пене за косу, балзама за 

усне, козметичког лосиона за сунчање, уља и 

лосиона за сунчање, футрола за ружеве за усне, 

спреја за тело, лаганих мирисних спреј ева за тело, 

свећа, прибора за маникирање, турпија за нокте, 

справа за полирање ноктију, справица за сечење 

ноктију, потискивача заноктица, пинцета, маказа, 

бријача, увијача за косу, електричних уређаја за 

исправљање косе, електричних уређај а за коврџање 

косе, цегера, торбица које се носе око струка, путних 

торби, козметичких торбица које се продају празне, 

торбица за шминку које се продају празне, празних 

ковчежића за козметику, торби за плажу, држача за 

течни сапун, држача за сапун, посуда за сапун, ваза, 

свећњака, прибора за купатило, наиме, држача за 

чаше, боце за парфеме које се продају празне, кутије 

за пилуле за личну употребу, четкица за зубе, четки 

за косу, чешљева, уметничких дела од стакла, 

порцелана, теракоте или керамике, пластичних 

подметача, подметача од винила, кутија прилагођен 

их за козметички прибор као што су четке за шминку 

и апликатори у облику штапића за наношење 

шминке, електричних прибора за скидање шминке, 

неелектричних прибора за скидање шминке, 

апликатора за козметику, апликатора за шминку, 

опремљених козметичких торбица, тоалетних 

несесера, наиме, опремљен их ковчежића за 

козметику, пудријера, кутија које се продају празне, 

сунђера за шминкање, козметичких сунђера, 

козметичких четки, четки за пилинг, распршивача 

етарских уља, осим тршчаних распршивача, 

електричних и неелектричних, одеће, доњих делова 

одеће, горњих делова одеће, обуће, покривала за 

главу, доњег веша, корсета, чарапа и плетене 

трикотаже, одеће за спавање, одевних предмета који 

се носе око врата, каишева, купаћих костима, модних 

покривала за главу у виду фантомки (балаклаве), 

плетених маски за лице у виду покривала за главу, 

платнених маски у виду покривала за главу, 
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дуксерица, кошуља, кратких чарапа, женских чарапа, 

баде-мантила, маски за спавање, знојница, трака за 

главу, марама за главу, танких свилених марама, 

бандана марама, капа у виду покривала за главу, 

шешира, визира у виду покривала за главу; услуге 

онлине малопродаје (које се тичу козметике, 

козметичких препарата, козметичких лосиона, 

козметичких млека, козметичких гелова, 

козметичких уља, козметичких крема, козметичких 

маски, козметичких оловака, козметичких марамица, 

козметичких јастучића, колоњских вода, парфема, 

мириса за личну употребу, тоалетних вода, сапуна, 

наиме, сапуна за купање, козметичких сапуна, 

сапуна за бријање, мирисних сапуна, немедицинских 

козметичких сапун а, дезодорантних сапуна, сапуна 

против знојења; шампона за тело; пилинга за тело, 

пилинга за лице, пилинга за руке, немедицинских 

препарата за купање, препарата против знојења и 

дезодоранса за личну употребу, лосиона и балзама за 

после бријања, лосиона за негу коже, немедицинских 

препарата за негу коже, крема и лосиони, 

немедицинских хидратантних крема за кожу, тоника, 

крема и серума, уља за масажу, крема за масажу, 

етарских уља, освеживача простора, тамјана, 

потпурија [мириса], препарата за парфимисање 

ваздуха, распршивача од трске за освежавање 

ваздуха, перли за купање, препарата за негу ноктију, 

лака за нокте и средстава за одстрањивање лака за 

нокте, шминке, немедицинских тоалетних препарата, 

препарата за негу косе, препарата за обликовање 

косе, лосиона за косу, лака за косу, шампона, 

балзама за косу, гела за косу, пене за косу, балзама за 

усне, .козметичког лосиона за сунчање, уља и 

лосиона за сунчање, футрола за ружеве за усне, спреј 

а за тело, лаганих мирисних спрејева за тело, свећа, 

прибора за маникирање, турпија за нокте, справа за 

полирање ноктију, справица за сечење ноктију, 

потискивача заноктица, пинцета, маказа, бријача, 

увијача за косу, електричних уређаја за исправљање 

косе, електричних уређаја за коврџање косе, цегера, 

торбица које се носе око струка, путних торби, 

козметичких торбица које се продају празне, торбица 

за шминку које се продају празне, празних 

ковчежића за козметику, торби за плажу, држача за 

течни сапун, држача за сапун, посуда за сапун, ваза, 

свећњака, прибора за купатило, наиме, држача за 

чаше, боце за парфеме које се продају празне, кутије 

за пилуле за личну употребу, четкица за зубе, четки 

за косу, чешљева, уметничких дела од стакла, 

порцелана, теракоте или керамике, пластичних 

подметача, подметача од винила, кутија 

прилагођених за козметички прибор као што су четке 

за шминку и апликатори у облику штапића за 

наношење шминке, електричних прибора за скидање 

шминке, неелектричних прибора за скидање шминке, 

апликатора за козметику, апликатора за шминку, 

опремљених козметичких торбица, тоалетних 

несесера, наиме, опремљен их ковчежића за 

козметику, пудријера, кутија које се продају празне, 

сунђера за шминкање, козметичких сунђера, 

козметичких четки, четки за пилинг, распршивача 

етарских уља, осим тршчаних распршивача, 

електричних и неелектричних, одеће, доњих делова 

одеће, горњих делова одеће, обуће, покривала за 

главу, доњег веша, корсета, чарапа и плетене 

трикотаже, одеће за спавање, одевних предмета који 

се носе око врата, каишева, купаћих костима, модних 

покривала за главу у виду фантомки (балаклаве), 

плетених маски за лице у виду покривала за главу, 

платнених маски у виду покривала за главу, 

дуксерица, кошуља, кратких чарапа, женских чарапа, 

баде-мантила, маски за спавање, знојница, трака за 

главу, марама за главу, танких свилених марама, 

бандана марама, капа у виду покривала за главу, 

шешира, визира у виду покривала за главу).   
 

(111) 83027 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-334 (220) 25.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења 

бр.5, 25260, Апатин, RS 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.08; 24.17.09; 25.01.01; 

26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.15  

(591) бела, плава, розе, светло розе, тамно розе, 

светло љубичаста, зелена, светло зелена  

(511) Кл. 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); 

ароматизовано пиво; ароматизовано пиво са укусом 

воћа;  минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за припремање пића.  
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(111) 83028 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-335 (220) 25.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења 

бр. 5, 25260 , Апатин, RS 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.13; 05.07.15; 24.17.09; 

24.17.25; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.15  

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

светло зелена, наранджаста, црна, браон, беж  

(511) Кл. 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); 

ароматизовано пиво; ароматизовано пиво са укусом 

воћа;  минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за припремање пића.  
 

(111) 83029 (181) 11.02.2032. 

(210) Ж- 2022-239 (220) 11.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Дарко Чорић, адвокат, Краљице Наталије 68, 

11000, Београд 

(540) 

VIGIFINIL 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу; лекови за 

лечење нарколепсије.  
 

(111) 83030 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-538 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, 

Чика Љубина 8, 11000, Београд, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 
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рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(111) 83031 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-531 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије,  

Чика Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона;  

натписи од папира или картона; билтени; корице за 

пасоше; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; ваучери; транспаренти [банери] од 

папира; украсне папирне заставице; беџеви са 

именом; торбе за куповину од папира или пластике; 

кесе за набавку од папира или пластике; подне 

налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(111) 83032 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-532 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 
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дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом;  

торбе за куповину од папира или пластике; кесе за 

набавку од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(111) 83033 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-533 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона;  

натписи од папира или картона; билтени; корице за 

пасоше; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; ваучери; транспаренти [банери] од 

папира; украсне папирне заставице; беџеви са 

именом; торбе за куповину од папира или пластике; 

кесе за набавку од папира или пластике; подне 

налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.  
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(111) 83034 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-534 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију;  услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(111) 83035 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-535 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 
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флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; изнајмљивање 

огласних материјала; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање; оглашавање; рекламирање на радију; услуге 

односа са јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

уређивање излога; маркетиншка истраживања; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; изнајмљивање огласног простора; организовање 

сајмова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; изнајмљивање 

билборда; услуге онлајн малопродаје; услуге односа са 

медијима; услуге корпоративне комуникације; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.   
 

(111) 83036 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-536 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију;  услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(111) 83037 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-537 (220) 24.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Туристичка организација Србије,  

Чика Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) Кл. 16:  носачи лепљивих трака; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

бележнице, нотеси; албуми; слике; штампани 

материјал фасцикле за списе; сребрни папир; 

гравуре; литографска уметничка дела; слике, 

урамљене или неурамљене; оловке; периодичне 

публикације; уложне мапе са прстеновима; папирни 

подметачи за пивске чаше; блокови за цртање; 

блокови; памфлети; свеске; бележнице; карте; 

картон; тубе од картона; каталози; спојени рамови; 

омоти за папир; фасцикле књиге; конусне папирне 

кесе; омоти; корице; коверте; фотографије; 

формулари; географске мапе; штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; литографије; канцеларијски материјал 

и канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

 

(111) 83038 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-389 (220) 02.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

SYNUS 

(511) Кл. 19:  кобилице за кров; бетон; бетонски 

грађевински елементи; кровни покривачи, који нису 

од метала; кровови, који нису од метала.  
 

(111) 83039 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-393 (220) 04.03.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC, 

Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 83040 (181) 10.02.2032. 

(210) Ж- 2022-236 (220) 10.02.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, 

ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563 SONG TAO 

ROAD,  PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.24; 26.05.18; 27.05.22; 27.05.24  

(591) црна, бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које 
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се могу преузимати; станице за пуњење електричних 

возила; батерије, електричне, за возила; 

упозоравајући троуглови за возила; навигациони 

апарати за возила (путни рачунари); црне кутије (за 

снимање података); аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; преносиви пуњачи; 

футроле за паметне телефоне; пуњачи за паметне 

телефоне; сигурносни рефлектујући прслуци.  

Кл. 12:  возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; електрична возила; аутомобили; 

аутомобили без возача (аутономни аутомобили); 

ретровизори; цивилни дронови; против-провални 

уређаји за возила; централни ротирајући део точка 

возила; сигурносна седишта за децу, за возила; 

тапацирунзи за возила.  

Кл. 37:  одржавање и поправка моторних возила; 

услуге сервисних станица за возила (бензинских 

пумпи); подмазивање возила; пуњење електричних 

возила; инсталација, одржавање и поправка 

рачунарске опреме; инсталирање, одржавање и 

поправка машина; пуњење батерија за возила; 

балансирање гума; уградња и поправка 

противпровалних аларма; прање возила.  
 

(111) 83041 (181) 26.01.2032. 

(210) Ж- 2022-103 (220) 26.01.2022. 

 (151) 25.08.2022. 

(732) Simply Orange Juice Company, One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SIMPLY 

(511) Кл. 32:  пиво.  

Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(111) 83042 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-540 (220) 24.03.2022. 

 (151) 26.08.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

AMBROSEPT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83043 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-361 (220) 02.03.2022. 

 (151) 26.08.2022. 

(732) Mindberg d.o.o. Beograd - Vračar, Хаџи-

Проданова 18, 11 000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.01.01; 02.01.16; 06.01.04; 26.03.23; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; проналажење 

особља; психолошко тестирање за избор запослених; 

услуге корпоративне комуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; академије (образовне); 

услуге разоноде; учење на даљину; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; настава, обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; издавање књига; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење конгреса; пружање услуга у области образовања; 

припрема и вођење семинара; организовање и вођење 

радионица (обука); професионално усмеравање 

(саветовање у вези са образовањем или обуком); писање 

текстова; обука (тренирање); подучавање; организовање 

и вођење образовних форума уживо; пренос знања и 

искуства (обучавање).  

Кл. 45:  правне услуге; посредовања, услуге медијације; 

консултације о интелектуалној својини; менаџмент 

ауторских права; лиценцирање интелектуалне својине; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе; истраживање у правним стварима; 

услуге припреме правних докумената.  
 

(111) 83044 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-20 (220) 12.01.2022. 

 (151) 26.08.2022. 

(732) Јелена Баудер, Цветанова Ћуприја 28ж,  

11000, Београд-Звездара, RS 

(740) АОД МОРАВЧЕВИЋ ВОЈНОВИЋ И 

ПАРТНЕРИ, Булевар војводе Бојовића 6-8,  

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.05.12; 02.01.16; 03.07.16; 09.07.22; 14.05.02; 

20.07.01; 24.17.07; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04  

(591) светло плава, светло зелена  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима, 

нарочито услуге научног истраживања у медицинске 

сврхе; услуге индустријских анализа и 

индустријских истраживања; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 83045 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-477 (220) 15.03.2022. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AFFYPERL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску 

употребу; биолошки препарати за употребу у 

медицини; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; лекови за људску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; фармацеутски 

производи који се примењују у виду инјекција; 

непрерађени лекови; биохемијски препарати за 

медицинску употребу.  
 

(111) 83046 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-475 (220) 15.03.2022. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EMDAUNZA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску 

употребу; биолошки препарати за употребу у 

медицини; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; лекови за људску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; фармацеутски 

производи који се примењују у виду инјекција; 

непрерађени лекови; биохемијски препарати за 

медицинску употребу.  
 

(111) 83047 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-473 (220) 15.03.2022. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

STENVIZY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; лекови за медицинску 

употребу; биолошки препарати за употребу у 

медицини; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; лекови за људску употребу; хемијски 

препарати за медицинску употребу; фармацеутски 

производи који се примењују у виду инјекција; 

непрерађени лекови; биохемијски препарати за 

медицинску употребу.  
 

(111) 83048 (181) 21.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2200 (220) 21.12.2021. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INDER 

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

ситни метални гвожђарски предмети; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови; 

сидра; метални плутајући молови за привезивање 

бродова; поморска сидра; легуре обичних метала; 

плоче за сидрење; металне значке за возила; звона; 

метални неелектрични каблови; металне кабловске 

спојнице, неелектричне; метални ланци; металне 

спојке за каблове и цеви; метални спремници; 

металне платформе за скокове у воду; метална 

постоља за заставице; металне лестве;  металне браве 

за возила; метална роба, а нарочито, метални 

карабинери; металне покретне степенице за 

укрцавање путника; метални ступови; металне 

колотуре (осим за машине); метална ужад; метални 

монтажни носачи.  

Кл. 7:  мотори за возила и поморска возила; погонске 

машине за возила и поморска возила; аутоматски 

бродски уређаји за претовар расутог терета; машине 

за центрирање каросерије и оквира возила и њихови 

структурни заменски делови; филтери за ваздух за 
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моторе и погонске машине за возила; цилиндри за 

моторе возила; генератори за поморска и копнена 

возила; уређаји за паљење мотора копнених и 

поморских возила; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; пумпе за уље за копнена и 

поморска возила; хедери као делови издувног 

система возила; пумпе за воду за копнена и поморска 

возила; делови возила, наиме кућишта мотора; 

делови возила, наиме  уљни хладњаци; делови 

возила, наиме, чепови и капице за спремнике уља; 

делови возила, наиме спремници уља; механички 

делови мотора за копнена и поморска возила; 

штапићи за мјерење нивоа уља у возилима; зупчасти 

ремени за моторе за копнена и поморска возила; 

ваздушни компресори за возила; мотори брисача 

ветробрана за поморска или копнена возила; жице за 

паљење за моторе возила; електронска паљење за 

возила; металне заптивке мотора за возила.  

Кл. 9:  чамци за спасавање; поморски компаси; 

наутички дубиномери; бове за спасавање, 

означавање и сигнализацију; прслуци за спасавање.  

Кл. 12:  копнена и поморска возила и делови и 

додаци за иста; саставни делови и компоненте за 

погонске склопове у виду електричних мотора за 

копнена и поморска возила; каросерије за поморска 

возила; цераде кројене за поморска возила; кожни 

интеријер возила израђен по наруджби; пресвлаке за 

возила; електрична копнена и поморска возила; 

делови електричних возила, наиме мотори; брисачи 

ветробранских стакала; поморска возила високих 

перформанси која се у потпуности покрећу 

електричним батеријама; седишта возила; мотори за 

копнена и поморска возила; носачи мотора за 

копнена возила; ознаке за возила; јастуци за седишта 

возила; огледала за возила; специјално направљене 

куке за возила за држање додатака за возила; 

ветробранска стакла за возила; противпровални 

уређаји за возила; штитници за седишта возила; 

структурални делови за поправак копнених и 

поморских возила; каросерије копнених и поморских 

возила; метлице ветробранских брисача за возила; 

прозорска стакла за возила; противпровални аларми 

за возила; појасеви за седишта за употребу у 

возилима; додатна опрема за возила, а нарочито, 

торбе, мреже и послужавници  за организацију у 

аутомобилу специјално прилагођени за уградњу у 

возилима; сигурносни појасеви за седишта возила; 

електрична возила, наиме аутомобили, камиони, 

чамци; бицикли; централне браве за моторна возила; 

алармни системи за моторна возила; приколице за 

поморска возила.  

Кл. 16:  папир и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске или кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; наставни и образовни материјал; 

пластичне омоти, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; штампани 

приручници на пољу одржавања и поправке возила; 

оловке; налепнице. 

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње; торбе за књиге; школске торбе; кофери и 

путне торбе; кишобрани; торбе за путовања; несесери 

за средства за хигијену који се продају празни; торбе за 

шминку које се продају празне; кожне торбе.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, осим кичица; материјали 

за прављење четки; прибор за чишћење; необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија; шоље и кригле; 

боце, које се продају празне; кутије за ручак; 

необрађено стакло за прозоре возила; стакла за 

сигнална светла или фарове за возила.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике; пешкири; 

пешкири за плажу; ћебад; завесе за прозоре.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу; одевни 

предмети, наиме мајице, дуксерице, џемпери, 

шорцеви, панталоне, кошуље, јакне, капути, капе, 

обућа; покривала за главу, наиме, спортске капе, 

капе, штитници од сунца; капе за одојчад, бебе, тек 

проходалу децу и децу; једноделна одећа за бебе и 

тек проходалу децу; одећа за бебе.  

Кл. 26:  чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и 

врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса; 

платнене закрпе за одећу; украсне платнене закрпе.  

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

системима електричних акумулатора који се састоје од 

бежично прикључених електричних акумулатора са 

уграђеним софтвером  на даљинско ажурирање и 

фирмвером и подржавајућим софтвером за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије за друге, за 

пословне потребе и услуге пословног саветовања у вези 

са наведеним; заступништво у области поморских 

возила и возила; услуге малопродајних продавница, 

оутлета и поп-уп продавница у области поморских 

возила и возила; услуге пословног саветовања, наиме, 

пружање помоћи у развоју пословних стратегија; 

саветовање  у области енергетске ефикасности у вези са 

соларном и обновљивом енергијом; пружање услуга 

саветовања о куповини и консултантске услуге 

потрошачима за куповину поморских возила и возила; 

пружање услуга онлине информативних именика који 

садрже информације у вези са возилима и станицама за 

пуњење.  
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Кл. 40:  рециклирање отпада и смећа; пречишћавање 

ваздуха и обрада воде; услуге штампања; 

конзервисање хране и пића; израда возила по 

наруджби; изнајмљивање бежично прикључених 

електричних акумулатора са уграђеним софтвером и 

фирмвером на даљинско ажурирање за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије ради 

стабилизације и испуњавања захтева за електричном 

енергијом и циљном потрошњом; акрилна завршна 

обрада возила.  
 

(111) 83049 (181) 15.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2169 (220) 15.12.2021. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) Александар Лалић, Мурманска 5/15,  

Звездара-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 26.05.04; 26.11.11; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, наранџаста  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; консултације у 

вези са пословним организовањем; саветодавне услуге у 

пословном управљању; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте.  

Кл. 37:  конструисање; грађевински надзор; информације 

у вези са изградњом; консултације о грађењу.  

Кл. 42:  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање.  
 

(111) 83050 (181) 28.02.2032. 

(210) Ж- 2022-353 (220) 28.02.2022. 

 (151) 29.08.2022. 

(732)  Selectium Enterprise Ltd, Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

VG1110, Tortola, VG 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје рачунарских 

хардвера, услуге малопродаје рачунарских софтвера, 

оглашавање; пословни менаџмент; пословна 

администрација; услуге канцеларијског пословања.  
 

(111) 83051 (181) 01.03.2032. 

(210) Ж- 2022-358 (220) 01.03.2022. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) Драган Капичић, Народног фронта 23б,  

21000, Нови Сад, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

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

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; лед.  

Кл. 43:  кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге 

кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге 

снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски), изнајмљивање привременог смештаја, 

пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање 

просторија за састанке.  
 

(111) 83052 (181) 03.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1529 (220) 03.09.2021. 

 (151) 29.08.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO 

GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300, 

Горњи Милановац, RS 
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(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

SB 

(511) Кл. 16:  пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; пластична фолија за умотавање 

хране; пластичне фолије за паковање хране; пластични 

омотачи за умотавање и паковање хране; вишенаменске 

пластичне кесе; кесе од пластике за паковање; пластичне 

кесе за чување хране за кућну употребу; пластични 

материјали за паковање.  
 

(111) 83053 (181) 10.02.2032. 

(210) Ж- 2022-228 (220) 10.02.2022. 

 (151) 30.08.2022. 

(732) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАД-

ВОЖДОВАЦ, Ул. 28. јуна број 30, 11000, Београд-

Вождовац, RS 

(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24, 

11000, Београд 

(540) 

ASSAMBLY SC 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу; храна 

за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; материјали 

за пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 83054 (181) 18.03.2032. 

(210) Ж- 2022-499 (220) 18.03.2022. 

 (151) 30.08.2022. 

(732) Мирко Бутулија , Димитрија Туцовића 51, 

Београд-Звездара, RS 

(740) Маринко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39, 

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.19; 24.17.25; 25.01.01; 25.01.25; 26.13.25; 

27.03.11; 27.05.01; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) маслинасто зелена, бела, црна  

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 83055 (181) 18.03.2032. 

(210) Ж- 2022-500 (220) 18.03.2022. 

 (151) 30.08.2022. 

(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CINEBEAM 

(511) Кл. 9:  мобилни телефони; телевизијски 

пријемници; звучници; звучници за мониторе; 

соундбар звучници; монитори за рачунаре; лаптоп 

рачунари; пројектори; лцд пројектори; ласерски 

пројектори; лед пројектори; слушалице; рачунари; 

двд плејери; екстерни хард дискови рачунара; 

дискови рачунара; апарати за пренос звука; апарати 

за репродукцију звука; апарати за снимање звука; 

апарати за пренос слика; апарати за репродукцију 

слика; апарати за снимање слика; апликацијски 

софтвер; аудио пријемници; сет-топ кутије; аудио 

звучници за аутомобиле; аудио-видео пријемници; 

пројекциони апарати; преносиви рачунари; таблет 

рачунари.  
 

(111) 83056 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-443 (220) 10.03.2022. 

 (151) 30.08.2022. 

(300) 018650087  07.02.2022.  EM. 

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals 

bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.13.14; 24.17.07; 26.03.23; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена, жута, плава  

(511) Кл. 1:  хемијске супстанце; хемијски 

материјали; хемијски препарати и природни 

елементи; лигнин; течност која садржи лигнин; 

хемикалије за индустријске сврхе и које се користе у 

науци; хемијски производи и хемикалије које садрже 

лигнин; деривати лигнина; биополимери.  

Кл. 35:  оглашавање.  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

120 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 83057 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-442 (220) 10.03.2022. 

 (151) 30.08.2022. 

(300) 018647175  02.02.2022.  EM. 

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals 

bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INNOLIG+ 

(511) Кл. 1:  хемијске супстанце; хемијски материјали; 

хемијски препарати и природни елементи; лигнин; 

течност која садржи лигнин; хемикалије за индустријске 

сврхе и које се користе у науци; хемијски производи и 

хемикалије које садрже лигнин; деривати лигнина.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 83058 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-639 (220) 05.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

ENANIDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83059 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-636 (220) 05.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

ACEDOL 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83060 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-637 (220) 05.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

ARTANIDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83061 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-638 (220) 05.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

ARNIDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83062 (181) 05.04.2032. 

(210) Ж- 2022-640 (220) 05.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

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

б.б. , 26300, Вршац, RS 

(540) 

EYANIDA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 83063 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-626 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Kitodin 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83064 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-628 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Sitabel 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83065 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-232 (220) 04.02.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) Društvo za proizvodnju trgovinu i uvoz izvoz 

Sanatex doo, Лењинова бб, 36310, Сјеница, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.07  
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(591) браон  

(511) Кл. 25:  доње рубље.  
 

(111) 83066 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-627 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Paxiban 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83067 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-623 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Nikitabs 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83068 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-631 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Elvox 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83069 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-633 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Nitinab 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83070 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-630 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Kargoced 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83071 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-632 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Systemazole 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83072 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-629 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Heredot 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83073 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-621 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Linaptin 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
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(111) 83074 (181) 04.04.2032. 

(210) Ж- 2022-624 (220) 04.04.2022. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) 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) 

Geltro 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 83075 (181) 08.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1027 (220) 08.06.2021. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) Four Dots DOO Novi Sad, Светозара Милетића 

28, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Владимир Шећеров, Илије Огњановића 1, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 16.03.17; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела.  

(511) Кл. 35:  оптимизација интернет претраживача 

[сеарцх енгине оптимисатион - сео]; саветовање које 

се односи на оптимизацију софтвера за претрагу 

интернета.консултације које се односе на 

оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; оптимизација интернет 

странице; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација програма за преглед 

интернета; оптимизација радњи за апликације; 

услуга израде маркетиншких планова везаних за 

оптимизацију итернет претраживача; оптимизација 

саобраћаја са интернет странице; домашај 

електронске поште; квалитативно грађење линкова; 

оптимизација брзине и виталних функција интернет 

страница; услуге маркетинга у социјалним медијима; 

стратегија друштвених медија и маркетиншко 

саветовање; циљни маркетинг; стратегија маркетинга 

садржаја; партнерски маркетинг; ревизија 

пословања; услуге дигиталног оглашавања; онлајн 

маркетинг; маркетиншка истраживања; услуге 

компјутеризованог истраживања тржишта; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или маркетиншке 

сврхе; консултације у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

консултације у вези са избором особља; консултантске 

услуге у пољу менаџмента он лајн репутације [он лине 

репутатион манагемент - орм];  пословно управљање и 

организационо саветовање; саветовање које се односи на 

оптимизацију софтвера за претрагу 

интернета.консултације које се односе на оптимизацију 

софтвера за преглед интернета за промотивне продаје; 

оптимизација интернет странице; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

програма за преглед интернета.оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; услуге менаџмента 

сервиса плаћања по клику.  

Кл. 42:  софтвер у виду сервиса [саас]; консултантске 

услуге у пољу софтвера у виду сервиса [саас]; израда 

и одржавање веб страница; израда и одржавање веб 

сајтова; израда и одржавање веб страница за друге.  
 

(111) 83076 (181) 01.11.2031. 

(210) Ж- 2021-1868 (220) 01.11.2021. 

(551) Жиг гаранције (151) 31.08.2022. 

(732) Национална организација потрошача 

Србије, Краља Петра 45/1/7, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јадранка Марјановић, Краља 

Александра I, 102/1, 34000, Крагујевац 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 02.09.14; 05.07.02; 24.03.07; 24.03.12; 

26.01.04; 26.01.14; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.01  

(591) златно жута, светло жута и тамно браон.   

(511) Кл. 32:  пиво;безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  

Кл. 33:  алкохолна   пића   изузев   пива;   алкохолни   

препарати   за   прављење напитака.  

Кл. 35:  оглашавање;   вођење,   организовање   и   

управљање   пословањем; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  
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(111) 83077 (181) 11.06.2031. 

(210) Ж- 2021-1050 (220) 11.06.2021. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) Књаз Милош а.д., Крћевачки пут 26, 34300, 

Аранђеловац, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.05; 03.07.24; 19.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.13; 29.01.15  

(591) жута, окер, тамно плава, црвена, бела.  

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

Кл. 32:  пива; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

енергетска пића; сирупи и други препарати за 

производњу напитака.  

Кл. 33:  алкохолна пића (осим пива).  
 

(111) 83078 (181) 27.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2243 (220) 27.12.2021. 

 (151) 31.08.2022. 

(732) BDS PROPERTIES d.o.o., Ђорђа Станојевића 

бр.35, 11070, Нови Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10  

(511) Кл. 35:  рекламирање некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге анализе тржишта 

некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина.  

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; процена 

некретнина; улагање у некретнине; финансирање 

некретнина; посредовање, изнајмљивање и лизинг 

некретнина; посредовање у промету некретнина; 

услуге агенција за промет некретнина; услуге 

набавке некретнина за друге; финансијско 

инвестирање у области некретнина; финансирање 

пројеката за развој некретнина; финансирање развоја 

некретнина; припремање уговора о закупу и 

изнајмљивању некретнина; услуге агенције за 

пословне и стамбене некретнине; услуге управљања 

инвестиционим фондовима за некретнине; 

финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; давање савета који се односе на 

улагања у некретнине.  

Кл. 37:  изградња; изградња улица; изградња 

ентеријера зграде; изградња зграда и других 

конструкција; изградња зимских вртова и 

стакленика; изградња, одржавање, поправка и 

реновирање зграда; изградња стамбених и 

комерцијалних зграда; пружање информација у вези 

са изградњом; услуге изградње, одржавања, 

чишћења и поправке; изградња комерцијалних 

центара, стамбених зона и производних погона; 

консултовање у вези са изградњом стамбених и 

грађевинских конструкција; пружање информација у 

вези са изградњом зграда; пружање он-лајн 

информација у вези са изградњом зграда; 

саветодавне услуге које се односе на изградњу 

зграда; услуге надзора грађевинских радова за 

пројекте изградње некретнина; пружање 

информација у вези са изградњом зграда путем 

вебсајта; пружање информација у вези са изградњом, 

поправком и одржавањем зграда; саветодавне услуге 

у областима изградње, поправке, обнављања, 

одржавања и уградње; реновирање и одржавање 

трговинских центара, индустријских комплекса, 

пословних зграда, стамбених зграда и други видови 

развоја некретнина.  

Кл. 42:  техничке пројектне студије у области 

изградње.  

Кл. 45:  провера правног статуса некретнине.  
 

(111) 83079 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-338 (220) 25.02.2022. 

 (151) 02.09.2022. 

(732) PPF a.s., Evropska 2690/17, 16041, Prag 6, CZ 

(740) Бојана Ђорђевић, адвокат, Трг Николе Пашића 

12, 11000, Београд 

(540) 

Јетел 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 9:  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски уређаји и 

инструменти, оптички уређаји и инструменти за 

вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор), 

спасилачки и наставни уређаји и инструменти, 

уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 
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претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске 'картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји; 'мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, мп3 и мп4 уређаји за 

репродукцију електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронском облику; подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу; механизми на кованице за апарате за 

продају.   

Кл. 16:  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје.  

Кл. 35:  оглашавање; рекламне и промотивне 

активности; маркетинг; обезбеђивање времена за 

оглашавање оглашивачима; услуге оглашавања и 

комерцијалних информација; пружање и он-лине 

каталози комерцијалних информација на Интернету, 

оглашавање путем интернета; услуге пословног 

посредовања у вези с оглашавањем, рекламним и 

промотивним активностима; помоћ у вођењу 

пословања; пословна администрација; канцеларијски 

посао} малопродајне и велепродајне услуге које се 

односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске, 

кинематографске апарате и инструменте, оптичке 

апарате и инструменте за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), апарате и 

инструменте за спасавање и подучавање, апарате за 

управљање, пребацивање, трансформацију, 

акумулацију, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

конверзија, пренос или репродукција, магнетни 

медији података, оптички медији за податке, дискови 

за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ 

флеш дискови, меморијске картице, хард диск, 

механизми на кованице за аутомате и механизми за 

апарате на кованице, машине за рачунање, опрема и 

рачунаре за обраду података, апарати за пренос звука 

и слике, телекомуникациони апарати, мобилни 

телекомуникациони апарати, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, 

компјутерски софтвер, рачунарски софтвер који се 

може преузети, мултимедијалне апликације, ПДА 

(лични дигитални асистент), џепни рачунари, 

мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони 

мрежни уређаји, софтвер за управљање 

телекомуникационим мрежама и 

телекомуникационим уређајима, видео рекордери, 

камере, МП3 и МП4 плејери, електронске 

публикације (за преузимање), периодичне 

публикације у електронском облику, електронске 

базе података и производи база података, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци снимљени на носачима или у 

електронској форми, подаци, информације, 

рачунарске и комуникационе: мреже свих врста, 

маске за паметне телефоне и рачунаре, заштитне 

фолије и футроле прилагођене паметним телефонима 

и рачунарима, делови и прибор за све наведене робе; 

онлине малопродајне и велепродајне услуге које се 

односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске, 

кинематографске апарате и инструменте, оптичке 

апарате и инструменте за вагање, мерење и 

сигнализацију, проверу (надзор), апарате и 

инструменте за спасавање и подучавање, апарате за 

контролу, пребацивање, трансформација, 

акумулација, регулација или контрола електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

конверзија, пренос или репродукција, магнетни 

медији података, оптички медији за податке, дискови 

за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ 

флеш дискови, меморијске картице, хард дискови, 

механизми за ауто мате за продају новца и 

механизми за апарате на кованице, машине за 

рачунање, опрема за обраду података и рачунари, 

апарати за пренос звука и слике, телекомуникациони 

апарати, мобилни телефони комуникациони апарати, 

комплети за мобилне телекомуникације, рачунарски 

.хардвер, рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

који се може преузети, мултимедијалне апликације, 

ПДА (лични дигитални асистент), џепни рачунари, 

мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони 

мрежни уређаји, управљачки софтвер за 

телекомуникационе мреже и телекомуникационе 

уређај е, видео рекордери, камере, МП3 и МП4 

плејери, електронске. публикације (за преузимање), 

периодичне публикације у електронском облику, 

електронске базе података и производи база 

података, информације и подаци у електронском 

облику, информације и подаци снимљени на 
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носачима или у електронским, дата, информационим, 

рачунарским и комуникационим мрежама свих 

врста, маске за паметне телефоне и рачунаре. 

заштитне фолије и футроле прилагођене за паметне 

телефоне и рачунаре, делови и прибор за све 

наведене производе; посредовање у пословима у вези 

са научним, наутичким, теодетским, фотографским, 

кинематографским апаратима и инструментима, 

оптичким 'апаратима и инструментима за вагање, 

мерење, сигнализацију, проверу (надзор), апаратима 

и инструментима за: спасавање и подучавање, 

апаратима за управљање, пребацивање, 

трансформација; акумулација, регулација или 

контрола електричне струје, уређаји за снимање 

звука или слике, конверзија, пренос или 

репродукција, магнетни медији података, оптички 

медији за податке! дискови за снимање, СД картице, 

микро СД картице, УСБ флеш дискови, меморијске 

картице; чврсти дискови, механизми на кованице за 

аутомате и механизми за апарате на кованице, 

машине за рачунање, опрема за обраду података и 

рачунаре, апарати за пренос звука и слике, 

телекомуникациони апарати, мобилни 

телекомуникациони апарати, комплети за моБИЛН6 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер који се може. преузети, 

мултимедијалне апликације, ПДА (персонални 

дигитални асистент), џепни рачунари. мобилни 

телефони, лаптопови, телекомуникациони мрежни 

уређаји, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникациони уређаји, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 плејери електронске 

'публикације (за преузимање), периодичне 

публикације у електронској форми, електронске базе' 

података и производи база података, информације и 

подаци у електронској форми, информације и подаци 

забележени на носачима или у електронском облику, 

подаци, информационе, компјутерске и 

комуникационе мреже свих врста, маске за паметне 

телефоне и рачунаре, заштитне фолије и футроле 

прилагођене за паметне телефоне и рачунаре, делови 

и прибор за све наведене производе, 

компјутеризована обрада података; систематизација 

информација у компјутерске базе података; 

истраживање тржишта и анализа тржишта; 

промоција електронским путем, укључујући и путем 

интернет претраживача; консултантске услуге у 

области Интернет маркетинга; изнајмљивање 

рекламног простора; ширење рекламног материјала; 

испитивање јавног мњења, прикупљање, 

класификација, ажурирање и систематизација 

података и састављање и систематизација 

маркетиншких информација у компјутерске базе 

података; Пружање пословних информација, 

укључујући и путем Интернета; кабловским или 

другим облицима преноса података; информативне, 

консултантске и саветодавне услуге у вези с горе 

наведеним услугама у овој класи; услуге 

професионалног пословног истраживања, посебно у 

области истраживања тржишта и истраживања 

производа за друге.  

Кл. 36:  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације; финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у, вези са хартијама од 

вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању; пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара; осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства 

посредовање у осигурању.   

Кл. 37:  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова; изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радиокомуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме.   

Кл. 38:  бежично емитовање, услуге електронске 

огласне табле (телекомуникационе услуге), 

информације о телекомуникацијама, комуникација 

оптичким мрежама, комуникација мобилним 

телефонима, комуникација рачунарским 

терминалима, пренос честитки у електронској 

форми, позивање (радио, телефон или друга средства 

електронске комуникације)? пружање интернет 

причаоница, обезбеђивање интернет форума, 

омогућавање приступа базама' података, 

омогућавање телекомуникационих прикључака на 

глобалну рачунарску мрежу, пружање 

телекомуникационих канала за услуге телешопа, 

омогућавање корисничког приступа глобалним 

рачунарским мрежама, изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама, 

изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема, 

изнајмљивање опреме за пренос порука, 

изнајмљивање телефона, изнајмљивање 

телекомуникационе опреме, изнајмљивање 

телекомуникационих апарата и инсталација, 
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дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска-

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

консултантске услуге у пољу телекомуникација, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ИП / ТВ или засноване на 

ИП / ТВ, услуге приступа ИП / ТВ-у, услуге преноса 

телевизијског програма које се пружају путем 

технологије интернет протокола укључујући ИП / 

ТВ, телевизија и ИП / ТВ; услуге приступа 

Интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

Интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података. и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области  

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података.   

Кл. 41:  издаваштво; образовање и обука; услуге 

обуке; забава; спортске и културне активности; 

услуге интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било које 

комуникационе мреже; услуге забаве и информисања 

у вези са горе наведеним услугама које се пружају 

путем телекомуникационих мрежа; услуге новинара; 

услуге телевизијске забаве; пружање забаве путем 

телевизије и ИП/ТВ; информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи.   

 

Кл. 42:  развој база података; ажурирање рачунарског 

софтвера; анализа рачунарског система; рачунарство 

у облаку; дигитализација докумената (скенирање); 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем Интернета; електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања преваре путем 

интернета, сигурносна копија података; графички 

дизајн промотивних материјала; хостинг 

рачунарских сајтова (веб сајтова); инсталација 

рачунарског софтвера; конверзија рачунарских 

програма и података осим физичке конверзије; 

умножавање компјутерских програма; опоравак 

рачунарских података, откључавање паметних 

телефона; платформа као услуга; рачунарске 

програмирање; консултантске услуге у области 

информационих технологија (ИТ); Консултације о 

интернет безбедности; консултантске услуге у 

пројектовању и развоју рачунарског хардвера; 

консултантске услуге о дизајну веб сајтова; 

консултантске услуге о компјутерском софтверу; 

консултантске услуге у области рачунарске 

технологије; услуге шифровања података; 

консултантске услуге у области телекомуникацијске 

технологије; консултантске услуге-гу области 

безбедности података; консултантске услуге у 

области компјутерској безбедности; пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице; пружање 

вањских услуга у области информационих 

технологија; изнајмљивање компјутерског софтвера 

за изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података; изнајмљивање веб сервера; анкетирање, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера; 

праћење рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

праћење рачунарских система ради откривања 

кварова; софтвер као услуга; пројектовање 

рачунарског софтвера, пројектовање рачунарског 

система; одржавање рачунарског софтвера; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; истраживања у области 

телекомуникационих технологија; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; научне 

и технолошке услуге и истраживање и развој у вези 

са тим; индустријске анализе и истраживања; 

истраживања у области телекомуникација; услуге 

података и телекомуникациона технологија; 

пројектовање; развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података; услуге 

планирања и пројектовања у области 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање рачунара 

и уређаја и инсталација за обраду података; праћење 

телекомуникационих и система података; техничке 

консултантске услуге у области информационих 

технологија; рачунарска технологија и технологија 
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података; инжењерске услуге у области 

информационих, телекомуникацијских технологија и 

технологије података; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера: консултантске 

услуге информационих технологија; услуге 

компјутерског програмирања; услуге ИТ 

програмирања; опоравак рачунарских података; 

консултантске услуге у пројектовању и развоју 

рачунарског хардвера; саветовање о компјутерском 

софтверу; прављење резеРВНИ1 копија и копирање 

рачунарских програма; изнајмљивање компјутера; 

пројектовање, развој и креирање рачунарског 

софтвера; инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање компјутерског софтвера и хардвера; 

конверзија података или докумената са физичких на 

електронске медије; конверзија података и 

компјутерских програма (не физичка конверзија); 

креирање и одржавање веб страница за друге; веб 

хостинг; информативне и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама у овој класи.   
 

(111) 83080 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-339 (220) 25.02.2022. 

 (151) 02.09.2022. 

(732) PPF a.s., Evropska 2690/17, 16041, Prag 6, CZ 

(740) Бојана Ђорђевић, адвокат, Трг Николе Пашића 

12, 11000, Београд 

(540) 

Јеттел 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 9:  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски уређаји и 

инструменти, оптички уређаји и инструменти за 

вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор), 

спасилачки и наставни уређаји и инструменти, 

уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

претварање, пренос или репродукцију, магнетни 

медији за податке, оптички медији за податке, 

дискови за снимање, СД картице, микро СД картице, 

УСБ флеш дискови, меморијске 'картице, хард 

дискови, механизми за уређаје на кованице, 

рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду 

података, уређаји за пренос звука и слике, 

телекомуникациони уређаји; 'мобилни 

телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер за преузимање, 

мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални 

асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, 

преносни рачунари, уређаји телекомуникационе 

мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникационе уређаје, видео 

рекордери, камере, мп3 и мп4 уређаји за 

репродукцију електронске публикације (које се могу 

преузети), периодична издања у електронском 

облику, електронске базе података и производи, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци и базе података информација 

на носачима или у електронском облику; подаци, 

информације, рачунарске и комуникационе мреже 

свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре, 

заштитни филмови и футроле прилагођени за 

паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву 

поменуту робу; механизми на кованице за апарате за 

продају.   

Кл. 16:  штампана грађа, етикете, штампани обрасци, 

брошуре, штампани каталози, штампани приручници, 

штампане референце, кориснички и други приручници, 

одштампана упутства за употребу и друга документација 

за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку 

опрему и уређаје.   

Кл. 35:  оглашавање; рекламне и промотивне 

активности; маркетинг; обезбеђивање времена за 

оглашавање оглашивачима; услуге оглашавања и 

комерцијалних информација; пружање и он-лине 

каталози комерцијалних информација на Интернету, 

оглашавање путем интернета; услуге пословног 

посредовања у вези с оглашавањем, рекламним и 

промотивним активностима; помоћ у вођењу 

пословања; пословна администрација; канцеларијски 

посао} малопродајне и велепродајне услуге које се 

односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске, 

кинематографске апарате и инструменте, оптичке 

апарате и инструменте за вагање, мерење, 

сигнализацију, проверу (надзор), апарате и 

инструменте за спасавање и подучавање, апарате за 

управљање, пребацивање, трансформацију, 

акумулацију, регулацију или контролу електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

конверзија, пренос или репродукција, магнетни 

медији података, оптички медији за податке, дискови 

за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ 

флеш дискови, меморијске картице, хард диск, 

механизми на кованице за аутомате и механизми за 

апарате на кованице, машине за рачунање, опрема и 

рачунаре за обраду података, апарати за пренос звука 

и слике, телекомуникациони апарати, мобилни 

телекомуникациони апарати, комплети за мобилне 

телекомуникације, рачунарски хардвер, 

компјутерски софтвер, рачунарски софтвер који се 

може преузети, мултимедијалне апликације, ПДА 

(лични дигитални асистент), џепни рачунари, 

мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони 

мрежни уређаји, софтвер за управљање 

телекомуникационим мрежама и 

телекомуникационим уређајима, видео рекордери, 

камере, МП3 и МП4 плејери, електронске 
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публикације (за преузимање), периодичне 

публикације у електронском облику, електронске 

базе података и производи база података, 

информације и подаци у електронском облику, 

информације и подаци снимљени на носачима или у 

електронској форми, подаци, информације, 

рачунарске и комуникационе: мреже свих врста, 

маске за паметне телефоне и рачунаре, заштитне 

фолије и футроле прилагођене паметним телефонима 

и рачунарима, делови и прибор за све наведене робе; 

онлине малопродајне и велепродајне услуге које се 

односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске, 

кинематографске апарате и инструменте, оптичке 

апарате и инструменте за вагање, мерење и 

сигнализацију, проверу (надзор), апарате и 

инструменте за спасавање и подучавање, апарате за 

контролу, пребацивање, трансформација, 

акумулација, регулација или контрола електричне 

струје, уређаји за снимање звука или слике, 

конверзија, пренос или репродукција, магнетни 

медији података, оптички медији за податке, дискови 

за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ 

флеш дискови, меморијске картице, хард дискови, 

механизми за ауто мате за продају новца и 

механизми за апарате на кованице, машине за 

рачунање, опрема за обраду података и рачунари, 

апарати за пренос звука и слике, телекомуникациони 

апарати, мобилни телефони комуникациони апарати, 

комплети за мобилне телекомуникације, рачунарски 

.хардвер, рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

који се може преузети, мултимедијалне апликације, 

ПДА (лични дигитални асистент), џепни рачунари, 

мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони 

мрежни уређаји, управљачки софтвер за 

телекомуникационе мреже и телекомуникационе 

уређај е, видео рекордери, камере, МП3 и МП4 

плејери, електронске. публикације (за преузимање), 

периодичне публикације у електронском облику, 

електронске базе података и производи база 

података, информације и подаци у електронском 

облику, информације и подаци снимљени на 

носачима или у електронским, дата, информационим, 

рачунарским и комуникационим мрежама свих 

врста, маске за паметне телефоне и рачунаре. 

заштитне фолије и футроле прилагођене за паметне 

телефоне и рачунаре, делови и прибор за све 

наведене производе; посредовање у пословима у вези 

са научним, наутичким, теодетским, фотографским, 

кинематографским апаратима и инструментима, 

оптичким 'апаратима и инструментима за вагање, 

мерење, сигнализацију, проверу (надзор), апаратима 

и инструментима за: спасавање и подучавање, 

апаратима за управљање, пребацивање, 

трансформација; акумулација, регулација или 

контрола електричне струје, уређаји за снимање 

звука или слике, конверзија, пренос или 

репродукција, магнетни медији података, оптички 

медији за податке! дискови за снимање, СД картице, 

микро СД картице, УСБ флеш дискови, меморијске 

картице; чврсти дискови, механизми на кованице за 

аутомате и механизми за апарате на кованице, 

машине за рачунање, опрема за обраду података и 

рачунаре, апарати за пренос звука и слике, 

телекомуникациони апарати, мобилни 

телекомуникациони апарати, комплети за моБИЛН6 

телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски 

софтвер, рачунарски софтвер који се може. преузети, 

мултимедијалне апликације, ПДА (персонални 

дигитални асистент), џепни рачунари. мобилни 

телефони, лаптопови, телекомуникациони мрежни 

уређаји, управљачки софтвер за телекомуникационе 

мреже и телекомуникациони уређаји, видео 

рекордери, камере, МП3 и МП4 плејери електронске 

'публикације (за преузимање), периодичне 

публикације у електронској форми, електронске базе' 

података и производи база података, информације и 

подаци у електронској форми, информације и подаци 

забележени на носачима или у електронском облику, 

подаци, информационе, компјутерске и 

комуникационе мреже свих врста, маске за паметне 

телефоне и рачунаре, заштитне фолије и футроле 

прилагођене за паметне телефоне и рачунаре, делови 

и прибор за све наведене производе, 

компјутеризована обрада података; систематизација 

информација у компјутерске базе података; 

истраживање тржишта и анализа тржишта; 

промоција електронским путем, укључујући и путем 

интернет претраживача; консултантске услуге у 

области Интернет маркетинга; изнајмљивање 

рекламног простора; ширење рекламног материјала; 

испитивање јавног мњења, прикупљање, 

класификација, ажурирање и систематизација 

података и састављање и систематизација 

маркетиншких информација у компјутерске базе 

података; Пружање пословних информација, 

укључујући и путем Интернета; кабловским или 

другим облицима преноса података; информативне, 

консултантске и саветодавне услуге у вези с горе 

наведеним услугама у овој класи; услуге 

професионалног пословног истраживања, посебно у 

области истраживања тржишта и истраживања 

производа за друге.  

Кл. 36:  банкарство, факторинг, услуге финансирања, 

финансирање откупа, финансијска анализа, 

финансијска процена (осигурање, банкарство, 

некретнине), финансијске информације; финансијско 

саветовање, финансијско управљање, финансијско 

спонзорство, финансијске клириншке куће, 

финансијско клиринг, хипотекарно банкарство, 

улагање средстава, капиталне инвестиције, 

брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама 

и обвезницама, посредовање у, вези са хартијама од 
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вредности, интернет банкарство, консултантске 

услуге у осигурању; пружање финансијских 

информација путем веб странице, давање рабата у 

другим организацијама које учествују у раду помоћу 

чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови, 

позајмљивање за осигурање, финансијска 

истраживања, осигурање од пожара, осигурање од 

пожара; осигурање од незгоде, здравствено 

осигурање, животно осигурање, услуге јемства 

посредовање у осигурању.   

Кл. 37:  извођење индустријских, инжењерских, 

стамбених и грађевинских радова; изградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

телекомуникационих, радиокомуникационих и 

уређаја за податке и опреме, сервис домаће и 

иностране телекомуникационе и друге опреме, 

уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије 

електричних машина, апарата и опреме, уградња, 

монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и 

контролне опреме.  

Кл. 38:  бежично емитовање, услуге електронске 

огласне табле (телекомуникационе услуге), 

информације о телекомуникацијама, комуникација 

оптичким мрежама, комуникација мобилним 

телефонима, комуникација рачунарским 

терминалима, пренос честитки у електронској 

форми, позивање (радио, телефон или друга средства 

електронске комуникације)? пружање интернет 

причаоница, обезбеђивање интернет форума, 

омогућавање приступа базама' података, 

омогућавање телекомуникационих прикључака на 

глобалну рачунарску мрежу, пружање 

телекомуникационих канала за услуге телешопа, 

омогућавање корисничког приступа глобалним 

рачунарским мрежама, изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама, 

изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема, 

изнајмљивање опреме за пренос порука, 

изнајмљивање телефона, изнајмљивање 

телекомуникационе опреме, изнајмљивање 

телекомуникационих апарата и инсталација, 

дигитални пренос датотека, пренос електронске 

поште, факсимил пренос, пренос телеграма, пренос 

видеа на захтев, рачунарски подржан пренос порука 

и слике, радио комуникација, радио емитовање, 

сателитски пренос, услуге говорне поште, услуге 

новинских агенција, телекомуникационе услуге 

рутирања и спајања, проток података, телефонска-

комуникација, телефонске услуге, телеграфска 

комуникација, телеграфске услуге, услуге 

телеконференција, телевизијско емитовање, телекс 

услуге, услуге видеоконференција, емитовање 

кабловске телевизије, размена порука, комуникације 

(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне 

телекомуникационе услуге, услуге 

телекомуникационих портала, услуге интернет 

портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже, 

консултантске услуге у пољу телекомуникација, 

мобилне телекомуникације и услуге преноса 

података, телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније, телекомуникационе услуге 

широкопојасног приступа, широкопојасне услуге, 

услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања, 

услуге емитовања у вези са ИП / ТВ или засноване на 

ИП / ТВ, услуге приступа ИП / ТВ-у, услуге преноса 

телевизијског програма које се пружају путем 

технологије интернет протокола укључујући ИП / 

ТВ, телевизија и ИП / ТВ; услуге приступа 

Интернету, услуге е-поште, текстуалних и 

мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем 

приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању, 

обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа 

мрежама података и базама података, посебно 

Интернету, пружање приступа рачунарским базама 

података. и комуникационим услугама у вези с тим, 

помоћне, додатне и пратеће услуге у области  

телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад 

мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података, 

стручно саветовање у области телекомуникација и 

услугама у вези са подацима, услуге планирања и 

дизајна у области телекомуникационе опреме, 

информисање, саветовање и саветодавне услуге у 

вези са горе наведеним услугама из ове класе, 

изнајмљивање телекомуникационих уређаја, 

изнајмљивање уређаја за пренос података.   

Кл. 41:  издаваштво; образовање и обука; услуге 

обуке; забава; спортске и културне активности; 

услуге интерактивне забаве, услуге електронских и 

рачунарских игара које се пружају путем било које 

комуникационе мреже; услуге забаве и информисања 

у вези са горе наведеним услугама које се пружају 

путем телекомуникационих мрежа; услуге новинара; 

услуге телевизијске забаве; пружање забаве путем 

телевизије и ИП/ТВ; информативне, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са горе наведеним 

услугама у овој класи.   

Кл. 42:  развој база података; ажурирање рачунарског 

софтвера; анализа рачунарског система; рачунарство 

у облаку; дигитализација докумената (скенирање); 

електронско надгледање података о личној 

идентификацији ради откривања крађе идентитета 

путем Интернета; електронско праћење активности 

кредитних картица ради откривања преваре путем 

интернета, сигурносна копија података; графички 

дизајн промотивних материјала; хостинг 

рачунарских сајтова (веб сајтова); инсталација 

рачунарског софтвера; конверзија рачунарских 

програма и података осим физичке конверзије; 

умножавање компјутерских програма; опоравак 

рачунарских података, откључавање паметних 

телефона; платформа као услуга; рачунарске 

програмирање; консултантске услуге у области 
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информационих технологија (ИТ); Консултације о 

интернет безбедности; консултантске услуге у 

пројектовању и развоју рачунарског хардвера; 

консултантске услуге о дизајну веб сајтова; 

консултантске услуге о компјутерском софтверу; 

консултантске услуге у области рачунарске 

технологије; услуге шифровања података; 

консултантске услуге у области телекомуникацијске 

технологије; консултантске услуге-гу области 

безбедности података; консултантске услуге у 

области компјутерској безбедности; пружање 

информација о рачунарској технологији и 

програмирању путем веб странице; пружање 

вањских услуга у области информационих 

технологија; изнајмљивање компјутерског софтвера 

за изнајмљивање рачунара и опреме за обраду 

података; изнајмљивање веб сервера; анкетирање, 

пружање претраживача за интернет, хостинг сервера; 

праћење рачунарских система за откривање 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

праћење рачунарских система ради откривања 

кварова; софтвер као услуга; пројектовање 

рачунарског софтвера, пројектовање рачунарског 

система; одржавање рачунарског софтвера; развој 

рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; истраживања у области 

телекомуникационих технологија; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; научне 

и технолошке услуге и истраживање и развој у вези 

са тим; индустријске анализе и истраживања; 

истраживања у области телекомуникација; услуге 

података и телекомуникациона технологија; 

пројектовање; развој и анализа рачунарских, 

телекомуникационих и система података; услуге 

планирања и пројектовања у области 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање рачунара 

и уређаја и инсталација за обраду података; праћење 

телекомуникационих и система података; техничке 

консултантске услуге у области информационих 

технологија; рачунарска технологија и технологија 

података; инжењерске услуге у области 

информационих, телекомуникацијских технологија и 

технологије података; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера: консултантске 

услуге информационих технологија; услуге 

компјутерског програмирања; услуге ИТ 

програмирања; опоравак рачунарских података; 

консултантске услуге у пројектовању и развоју 

рачунарског хардвера; саветовање о компјутерском 

софтверу; прављење резеРВНИ1 копија и копирање 

рачунарских програма; изнајмљивање компјутера; 

пројектовање, развој и креирање рачунарског 

софтвера; инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање компјутерског софтвера и хардвера; 

конверзија података или докумената са физичких на 

електронске медије; конверзија података и 

компјутерских програма (не физичка конверзија); 

креирање и одржавање веб страница за друге; веб 

хостинг; информативне и саветодавне услуге у вези 

са горе наведеним услугама у овој класи.   
 

(111) 83081 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-445 (220) 10.03.2022. 

 (151) 02.09.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L & M FIRST CUT LINK 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); електронске 

цигарете; дувански производи за загревање; електронски 

уређаји и њихови делови који се користе за загревање 

цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола који 

садржи никотин за инхалацију; течни никотински 

раствори за употребу у електронским цигаретама; 

артикли за пушаче, папир за цигарете, тубе за цигарете, 

филтери за цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
 

(111) 83082 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-444 (220) 10.03.2022. 

 (151) 02.09.2022. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LINK 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); електронске 

цигарете; дувански производи за загревање; електронски 

уређаји и њихови делови који се користе за загревање 

цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола који 

садржи никотин за инхалацију; течни никотински 

раствори за употребу у електронским цигаретама; 

артикли за пушаче, папир за цигарете, тубе за цигарете, 

филтери за цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
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(111) 83083 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-508 (220) 21.03.2022. 

 (151) 02.09.2022. 

(732) Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000, 

Београд-Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.02; 03.07.16; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.13; 

27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црвена, златна, бела, сива, црна  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе.  

Кл. 8:  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело; хладно оружје; жилети.   

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање 

живота и обуку; апарати и инструменти за 

провођење, прекидање, трансформацију, 

акумулирање, регулацију или контролу електричне 

струје; апарати за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; магнетни носиоци података, 

дискови за снимање; аутоматске машине и 

механизми за апарате који се покрећу новцем или 

жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података и компјутери; апарати за гашење 

пожара, нарочито компјутерски програми и 

компјутерске игре на снимљени на CD-ROM 

дисковима или на било ком другом магнетном 

медију.   

Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре и 

производи од драгоцених метала или са превлаком 

од њих;  накит, драго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.   

Кл. 16:  хартија, картон ;  штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјал за паковање ; 

штампарска слова; клишеи, амбалажа.   

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињска кожа; 

кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седла река роба.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; плуте, 

трске, рогоза, врбовог прућа, рога, кости, слоноваче, 

китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске 

пене и замене свих ових материјала, или од пластике.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде (које 

нису од драгоцених метала или са превлакама од 

њих); чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; артикли који се 

користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено 

или полупрерађено стакло (осим стакла које се 

користи у грађевинарству); стакларија, порцелан, 

фајанс, грнчарија и лончарија .   

Кл. 22:  укључује углавном ужад и цераде као 

фабрички производ, материјали за пуњење мадраца и 

сирове влакнасте текстилне материје.   

Кл. 24:  текстил ;прекривачи за кревете и столове.   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 26:  чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани; 

дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; вештачко 

цвеће.  

Кл. 27:  теписи, асуре, простирке и отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова; 

прекривачи за зидове (нетекстилни).  

Кл. 28:  игре и играчке; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање и рекламирање путем свих врста 

средстава јавног информисања и путем било којих 

медија, растурање огласних материјала; вођење 

послова; пословно управљање и помоћ у пословном 

управљању; организациона саветовања; 

канцеларијски послови; пословне процене; 

књиговодствене услуге; професионалне пословне 

консултације; пословна истраживања; маркетиншке 

студије, анализе и истраживања; организовање 

изложби, сајмова у приредби у привредне или 

рекламне сврхе.   

Кл. 38:  телекомуникационе услуге.  

Кл. 39:  транспортне услуге свим видовима 

ваздушног, копненог, речног лли поморског 

саобраћаја; паковање робе и складиштење робе а 

нарочито алкохолних и безалкохолних пића; 

организовање путовања; посредовање у транспорту; 

испорука робе; услуге снабдевања, дистрибуције и 

испоруке воде.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; 

организовање и приређивање конференција, 

конгреса, семинара, симпозијума, колоквијума, 

спортских такмичења; управљање (менаџмент) 

спортским приредбама.  
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Кл. 43:  услуге припремања хране и пића; услуге 

привременог смештаја; услуге које пружају 

ресторани, кафане, кафићи, кафетерије, снек-барови 

и сва друга места где се служи храна и пиће.   
 

(111) 83084 (181) 14.02.2032. 

(210) Ж- 2022-250 (220) 14.02.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND, FR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ZABAK 

(511) Кл. 5:  офталмолошки производи и препарати.  
 

(111) 83085 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-439 (220) 10.03.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 10, 

Lamiako-Leioa, ES 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

DEFEVIX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати за превенцију и лечење 

недостатка витамина д и остеопорозе.  
 

(111) 83086 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-503 (220) 21.03.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(300) 084561  13.10.2021.  JM. 

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center, Detroit MICHIGAN 48265-3000, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.03; 24.01.01; 24.01.03; 24.01.23; 24.11.25  

(511) Кл. 12:  моторна возила, наиме аутомобили.  

(111) 83087 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-507 (220) 21.03.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, црвена, сива  

(511) Кл. 3:  козметичка паковања за лице; козметичке 

креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке маске за 

лице; козметички лосиони за лице; козметички 

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

влажне марамице импрегниране средствима за 

уклањање шминке; влажне марамице импрегниране 

средствима за чишћење; козметичке крпице или 

марамице натопљене средствима за чишћење коже.  

Кл. 5:  влажне медицинске марамице; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

марамице за дезинфекцију; лосиони за фармацеутске 

намене; медицински лосиони; медицински лосиони и 

креме за тело, кожу, лице и руке.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн оглашавање на 

рачунарској мрежи; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима у 

избору производа и услуга.  
 

(111) 83088 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-511 (220) 21.03.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.15; 02.05.06; 25.01.01; 26.04.14; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06 

(591) бела, плава, жута, розе  

(511) Кл. 3:  козметички препарати; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; лосиони за 

козметичку употребу; козметичке креме и лосиони; 

креме за лице; креме за руке; креме за кожу; 

немедицинске креме за бебе; козметички препарати 

за негу коже; сапуни за кожу; сапуни за лице; 

козметички сапуни; уља за купање; пудери за бебе 

[тоалетни производи]; козметика за децу; 

немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

парфимерија; етарска уља; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање шминке; 

уља за козметичку употребу; средства за чишћење 

зуба (пасте, гелови, течности); дечије пасте за зубе; 

ароматично етерично уље; тоалетни производи 

(средства за личну хигијену); дечији парфимеријски 

препарати; пене за купање за бебе, препарати за 

купање; млеко за тело; пене за купање и туширање; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; шампони; 

креме за сунчање; лосиони за сунчање; креме и 

препарати након сунчања; сапун; шампони; течни 

детерџенти; препарати за сунчање; козметика која се 

користи после сунчања; влажне марамице за 

чишћење; влажне марамице за козметичку употребу; 

лосиони за косу; лосиони за тело.  

Кл. 5:  медицинске креме; медицинске креме за 

кожу; медицински шампони; медицински сапуни; 

дијететски и хранљиви додаци; дијететски додаци за 

одојчад; храна за бебе; фластери; пелене за бебе; 

дезинфекциона средства.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн оглашавање на 

рачунарској мрежи; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима у 

избору производа и услуга.  
 

(111) 83089 (181) 29.04.2032. 

(210) Ж- 2022-796 (220) 29.04.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд-Земун, RS 

(540) 

INTESTILAX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83090 (181) 28.02.2032. 

(210) Ж- 2022-342 (220) 28.02.2022. 

 (151) 05.09.2022. 

(732) Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme, 

8A Chimarras street, 15125 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 25.07.20; 26.01.16; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава РГБ: Р:0  Г:50  Б:160  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне 

материје; смеше за гашење пожара и за спречавање 

пожара; препарати за каљење и заваривање; материје 

за штављење животињске коже и крзна; лепљиве 

супстанце које се употребљавају у индустрији; 

гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска 

ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у 

индустрији и науци; хемијске супстанце за 

конзервирање намирница; материје за штављење; 

лепкови за индустријску употребу.  

Кл. 4:  индустријска уља и масти, восак; мазива; 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање; електрична енергија; уље и 

гас; нафтни деривати. 

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, репродуковање 

или обрађивање звука, слике или података; подаци који 

су снимљени и који се могу преузети, рачунарски 

софтвер, празни носачи података за дигитално или 

аналогно снимање и складиштење; механизми за 

апарате који се покрећу новцем; регистар касе, уређаји 

за рачунање; рачунари и периферни рачунарски 

уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови за 

уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче, 

рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно 

пливање; апарати за гашење пожара; станице за 

пуњење електричних возила. 

Кл. 35:  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови; 

услуге холдинг компаније, наиме услуге пословног 

управљања и услуге пословне администрације за 

подружнице и придружене компаније; услуге 

холдинг компаније, наиме пружање услуга 

промоције пословања и пословног саветовања за 

подружнице и придружене компаније; услуге холдинг 
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компаније које се обављају за подружнице и 

придружене компаније, наиме пословно управљање, 

вођење пословања и управљање ризицима; услуге 

холдинг компаније, наиме услуге пословног управљања 

које се пружају за подружнице и придружене 

компаније; услуге холдинг компаније, наиме пружање 

услуга пословног управљања, пословне 

администрације, промоције пословања и пословног 

саветовања за друге; услуге холдинг компаније које се 

обављају за друге, наиме пословно управљање, вођење 

пословања и управљање ризицима; услуге холдинг 

компаније, наиме услуге пословног управљања које се 

пружају другима; услуге пословног саветовања и 

информисања; услуге промоције бренда, наиме 

промовисање роба и услуга за друге; услуге пословног 

управљања за трговинско предузеће и за услужно 

предузеће; услуге поређења цена енергије; електронска 

обрада налога; услуге агенција за увоз-извоз у области 

енергије; набавка уговора о снабдевању енергијом; 

услуге наплате у области енергије; услуге помоћи и 

консултација у области пословног управљања 

компанијама у енергетском сектору; прибављање 

пословних информација у вези са активностима 

компаније; управљање возним парком електричних 

возила.  

Кл. 37:  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања возила; вађење руде, бушење нафте и 

гаса; грађевинско конструисање; поправка; услуге 

постављања; пуњење акумулатора возила; 

инсталирање инфраструктуре за пуњење 

електричних возила; одржавање инфраструктуре за 

пуњење електричних возила.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања; лизинг 

електричних возила; испорука енергије; услуге 

дистрибуције енергије.  

Кл. 40:  обрађивање отпадних материјала; прерада 

отпада и ђубрета; пречишћавање ваздуха и обрада 

воде; услуге штампања; конзервисање намирница и 

пића; производња енергије; услуге рафинерије нафте.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; услуге обављања евалуација, 

процена, истраживања и извештаја из области 

рафинерије петрохемијског и природног гаса.  
 

(111) 83091 (181) 17.03.2028. 

(210) Ж- 2022-362 (220) 17.03.2018. 

 (151) 05.09.2022. 

(300) 87652163  19.10.2017.  US. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue , New York, New York 

10022, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 3:  пасте за зубе, препарати за испирање 

уста, козметички избељивачи.  

Кл. 21:  четкице за зубе, средства за чишћење 

међузубног простора, конац за чишћење зуба.  
 

(111) 83092 (181) 09.02.2032. 

(210) Ж- 2022-225 (220) 09.02.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

MAZENID 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 83093 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-436 (220) 10.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михајла 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  
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(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану; укључујући и кикирики 

путер, краставчиће, конзервисано сочиво, 

конзервисани грашак, конзервисан пасуљ, млевени 

бадем, припремљен кикирики, припремљене 

семенке, припремљене сунцокретове семенке, 

припремљене лешнике, суво грожђе и шлаг.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви 

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

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

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

укључујући и кекс, колаче, цимет, кукурузне пахуљице, 

кокице, млевени кукуруз, пржени кукуруз, кукурузно 

брашно, пшенично брашно, јечмено брашно, сојино 

брашно, овсено брашно, брашно од хељде, прашак за 

колаче, тесто за колаче, бибер, пудинг, гриз, шпагете, 

чипс, крекери, крутони, мусли, сутлијаш, 

кристализовани лимунов сок (зачин), сода бикарбона за 

кување, сусамово семе (зачин), кокице, ваниллин (замена 

за ванилу).  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пиће за животиње; слад; укључујући 

и непрерађено орашасто воће, свеже бобичасто воће, 

кокосов орах, шећерну трску, непрерађено семе 

житарице, кокос, свеже бундеве, свеж пасуљ, свеж 

кукуруз, свеж пасуљ, свеж кикирики, свеж бадем, свеж 

кикирики, свеж лешник, непрерађени пиринач.  
 

(111) 83094 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-437 (220) 10.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михајла 

Петовића 6, 11090, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, бела, браон  

(511) Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 83095 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-366 (220) 02.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) Sunce Marinković d.o.o. Kragujevac, 

Лепенички булевар 39, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) жута, сива  

(511) Кл. 6:  прозори од метала; врата од метала.  

Кл. 19:  прозори неметални; врата неметална.  

Кл. 37:  уградња прозора и врата.  
 

(111) 83096 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-369 (220) 03.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 18.01.05; 18.01.23; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; возачке рукавице; штитници главе за спорт.   

Кл. 12:  бицикли; блатобрани за бицикле; волани за 

бицикле; гуме за бицикле; електрични бицикли; 

звона за бицикле; зупчаници за бицикле; кочнице за 

бицикле; ланци за бицикле; мотори за бицикле; 

ногари за бицикле; приколице за бицикле; рамови за 

бицикле; седишта за бицикле; точкови за бицикле; 

навлаке за седишта за бицикле; пнеуматици без 

унутрашње гуме за бицикле; пумпе за гуме бицикла; 

торбе прилагођене за бицикле; торбе прилагођене за 

седишта бицикла; унутрашње гуме за бицикле; 

фелне за точкове бицикла; трицикли; превозни 

трицикли; тротинети [возила]; корпе прилагођене 
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бициклима; самобалансирајући скутери; 

самобалансирајући скутери са управљачем; моторни 

скутери; наплатци за точкове бицикла; носачи 

пртљага за возила; точкови који се крећу независно 

од погона, за копнена возила; штитници за точкове 

бицикала.   

Кл. 21:  боце за пиће за спортове; флаше [боце].  

Кл. 25:  рукавице за бициклисте; рукавице за возаче; 

бициклистичка одећа.  

Кл. 28:  трицикли за децу [играчке]; штитници за 

колена [спортска опрема]; штитници за потколенице 

[спортска опрема]; штитници за зглобове [спортска 

опрема]; собни бицикли за вежбање.   

Кл. 35:  дистрибуција рекламно г материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; рекламирање на радију; рекламирање преко 

плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; циљни 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спортских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини.  

Кл. 39:  испорука робе; испорука пошиљки; 

паковање робе; складиштење робе; складиштење; 

транспортне услуге; изнајмљивање складишта; 

курирске услуге [достава пошиљки или робе]; 

логистичке услуге у вези превоза [транспортна 

логистика]; умотавање, амбалажирање, робе.  

  
 

(111) 83097 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-371 (220) 03.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) Техноманија ДОО Београд, Булевар 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

TEHNOMANIJA ONE 

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per 

click оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција 

узорака; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; истраживање 

тржишта; маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

Кл. 39:  испорука робе; испорука пошиљки; 

паковање робе; складиштење робе; складиштење; 

транспортне услуге; изнајмљивање складишта; 

допуњавање аутомата за продају; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; логистичке услуге у 

вези превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(111) 83098 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-372 (220) 03.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 
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(732) Техноманија ДОО Београд, Булевар 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

THM ONE 

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per 

click оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција 

узорака; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; истраживање 

тржишта; маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

Кл. 39:  испорука робе; испорука пошиљки; 

паковање робе; складиштење робе; складиштење; 

транспортне услуге; изнајмљивање складишта; 

допуњавање аутомата за продају; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; логистичке услуге у 

вези превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(111) 83099 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-367 (220) 03.03.2022. 

 (151) 06.09.2022. 

(732) Delux d.o.o. Beograd, Партизански блок Улица 

1 31/A, 11210, Београд, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 14.05.02; 14.05.12; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.12  

(591) хеx #872021, хеx #010101  

(511) Кл. 9:  детектори дима; детектори; аларми; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; електронски системи контроле приступа 

за блокирање врата; штампане плоче; електричне 

инсталације за спречавање провала; браве, 

електричне.  

Кл. 45:  надзирање противпровалних уређаја и 

аларма.  
 

(111) 83100 (181) 20.08.2031. 

(210) Ж- 2021-1448 (220) 20.08.2021. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) MILOVAN KOVAČEVIĆ PR 

UGOSTITELJSKA RADNJA AMIGOS 015 

LOZNICA, Босанска 2, 15300, Лозница, RS 

(740) Адвокат Мирослав Ерцеговчевић, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 33, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 09.07.17; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.04.24; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.24; 27.07.24; 

29.01.15  

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

(511) Кл. 32:  пиво; безалкохолни воћни напици; 

воде; воћни сокови; гази рана вода.   
 

(111) 83101 (181) 22.02.2032. 

(210) Ж- 2022-291 (220) 22.02.2022. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) Katarina Knežević PR HEROBRANDSTARS 

Beograd, Бреза 11, 11040, Београд, RS 
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(540) 

CHALLENGE YOUR DREAMS 

(511) Кл. 35:  услуге које пружају предузећа која се 

баве оглашавањем (рекламирањем) тако што, за 

рачун других лица, комуницирају са јавношћу 

(рекламе) путем преноса било каквих информација о 

производима и услугама омогућавајући 

потрошачима пригодан поглед на те производе и 

услуге-рекламне услуге.  

Кл. 38:  тржишне комуникације.  

Кл. 41:  образовање одраслих, забављање других 

лица, привлачење пажње, организовање 

(приређивање) и вођење семинара, конференција, 

конгреса, изложби, спортских такмичења, издавање 

текстова и књига.  
 

(111) 83102 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-333 (220) 25.02.2022. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS 

(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.15; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, сива  

(511) Кл. 5:  адстригенти за медицинске намене; 

ађуванти за медицинске потребе; акаи прах као 

додатак исхрани; акарициди [средства против 

гриња]; аконитин; албумински додаци храни за 

медицинску употребу; албумински препарати за 

медицинску употребу; алгинати за фармацеутске 

намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди; 

алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди 

за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое 

вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

ветеринарску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора 

за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска 

средства за прање руку; антибактеријски сапуни; 

антибиотици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитске огрлице за животиње; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

асептични памук; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски отрови; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу 

у ветерини; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску 

намену; блато за купање; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником, 

пуњене, за медицинске намене; брашно за 

фармацеутску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; бромин за фармацеутску 

употребу; вакцине; вата за медицинску употребу; 

ватирани штапићи за медицинску употребу; 

везиканти; ветеринарски препарати; витамински 

препарати; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; газа за медицинску употребу; газа за 

превијање; галска киселина за фармацеутску 

употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице, 

упијајуће, за инконтиненцију; гвајакол за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјум балзам за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; дезинфекциони сапуни; 

дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за 

посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси, 

који нису за људе и животиње; декокти, увари за 

фармацеутску употребу; дермални филери за 

убризгавање; детерџенти за медицинску употребу; 

дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати за медицинску 

употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци за животиње; дијететски напици прилагођени 

за медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким 
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дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за ветеринарску употребу; 

ензими за медицинску употребу; ензими као додатак 

исхрани; ензимски препарати за ветеринарску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; желатин за медицинску 

употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид]; 

завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске 

намене; зубарска мастика; зубарски амалгами; 

зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од 

злата; изотопи за медицинску употребу; 

имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне 

ветеринарске купке; инсектицидни шампони за 

животиње; ирска маховина за медицинску употребу; 

јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску 

употребу; јодиди за фармацеутску употребу; 

јодоформ;  јојоба, лековита; казеин као додатак 

исхрани; калијумове соли за медицинску употребу; 

камфор за медицинску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу; канабис за медицинске 

намене; кандирани шећер за медицинску употребу; 

капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за 

фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне 

облоге; кашне облоге од слачице; квасац за 

фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани; 

квасија за медицинску употребу; квебрако за 

медицинску употребу; кедровина за употребу у 

одбијању инсеката; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у 

медицини; колодион за фармацеутску употребу; 

коморач за медицинску употребу; компресе [завоји]; 

контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за 

медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу; кора миробалана за 

фармацеутску употребу; корен рабарбаре за 

фармацеутску употребу; коштани цемент за 

хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску 

употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску 

употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске 

намене; културе биолошких ткива за медицинске 

намене; културе микроорганизама за медицинску 

или ветеринарску употребу; купке за животиње 

[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за 

стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре 

племенитих метала за употребу у стоматологији; 

лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје 

очи; лекови за људску употребу; лекови за 

медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови против грознице; лекови 

против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе; 

лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за 

медицинску употребу; лецитин као дијететски 

додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; лубриканти за личну сексуалну потребу; 

лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за 

фармацеутску употребу; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; 

материјал за пуњење зуба; материјали за узимање 

отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске 

намене; матичне ћелије за медицинске намене; 

матични млеч за медицинску употребу; матични 

млеч као додатак исхрани; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља; 

медицинска храна за животиње; медицинске 

бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за 

зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за 

косу; медицински лосиони за после бријања; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за раст косе; медицински сапуни; 

медицински тоници; медицински чај; медицински 

шампони; медицински шампони за кућне љубимце; 

медицински шампони за суво прање; медицинско 

блато; медицинско корење; мелеми за медицинску 

употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске 

сврхе; ментол; минералне воде за медицинску 

употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе; 

млечне формуле за бебе; млечни ферменти за 

фармацеутску употребу; млечни шећер за 

фармацеутске намене; молескин за медицинске 

сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за 

фармацеутску употребу; наркотици; наруквице 

натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; нафтни 

желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења; 

никотински фластери као помоћ у одвикавању од 

пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; оловка против брадавица; 

опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук 

за медицинску употребу; папир за заштиту од 
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мољаца; папир за облоге од слачице; папир за 

хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење; 

пастиле за фармацеутску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе; 

пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за 

кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пестициди; пијавице за медицинску употребу; 

пиретрум прах; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; подлоге за бактериолошке 

културе; полен као додатак исхрани; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 

употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за 

туширање за медицинску намену; прашак од 

кантариде; препарати за балсамовање за медицинску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати 

за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за заштиту од мољаца; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење опекотина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати 

за промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за стерилизацију; препарати 

за стерилизацију земље; препарати за третман акни; 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

препарати за уништавање ларви; препарати за 

уништавање мишева; препарати за уништавање 

мува; препарати за уништавање пужева; препарати за 

уништавање сувих трулих гљива; препарати за 

уништавање штеточина; препарати за хемороиде;  

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; препарати против жуљева; 

производи за попуњавање шупљина у костима 

састављени од живог ткива; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за 

једнократну употребу; протеини као додатак 

исхрани; протеински додаци исхрани за животиње; 

прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства 

за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани; 

радијум за медицинску употребу; радиоактивне 

супстанце за медицинску употребу; радиолошке 

контрастне супстанце за медицинску употребу; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

контактна сочива; раствори за одстрањивање 

фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене; 

реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни 

папир за медицинску намену; репеленти за инсекте; 

репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

свеће за масажу за терапеутске намене; седативи; 

семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; 

серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства 

за сушење] за медицинску употребу; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

фармацеутску употребу; соли за купање за 

медицинску употребу; соли за купке од минералне 

воде; соли за медицинску употребу; соли минералне 

воде; средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе; средства за варење за медицинску употребу; 

средства за испирање очију; средства за испирање 

уста за медицинске намене; средства за 

одстрањивање цревних глиста; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље 

вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за 

ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви; 

стоматолошки восак за моделирање; стрихнин; 

субнитрати бизмута за фармацеутску употребу; 

сулфонамиди [лекови]; сумпорни штапићи 

[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете 

антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан 

за одбијање инсеката; тампони за менструацију; 

тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за 

фармацеутску употребу; терапеутски препарати за 

купање; термална вода; терпентин за фармацеутску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску 

употребу; тимол за фармацеутску употребу; 

тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини; 

торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне 

апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу; 

трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље од 

семена лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви 

за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа 

средства; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење опекотина од сунца; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати на бази креча; фенол за фармацеутску 

употребу; ферменти за фармацеутску употребу; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери са витаминским додацима; 

форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за 

фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени; 

хемијска контрацептивна средства; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лечење филоксере; хемијски препарати 

за медицинску употребу; хемијски препарати за 

третирање болести винове лозе; хемијски препарати 

за третирање болести житарица; хемијски препарати 
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за третирање буђи; хемијски препарати за третирање 

житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин; 

хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску 

употребу; хидроген пероксид за медицинску 

употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати 

од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за 

дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу; 

хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу; 

храна за бебе; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску 

употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу; 

цемент за животињска копита; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.   

Кл. 10:  LED маске за терапеутске намене; аеросолни 

распршивачи за медицинску употребу; акупресурне 

наруквице; акушерски апарати; антидекубитне 

подлоге; антиреуматске наруквице; антиреуматско 

прстење; апарати за анестезију; апарати за вештачко 

дисање; апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и 

РНК тестове за употребу у медицини; апарати за 

естетску масажу; апарати за истезање у медицинске 

сврхе; апарати за клистирање за медицинску 

употребу; апарати за лечење глувоће; апарати за 

магнетну резонанцу [MRI] за медицинску употребу; 

апарати за масажу; апарати за мерење крвног 

притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за 

мерење шећера; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за обнављање 

матичних ћелија за употребу у медицини; апарати за 

одређивање телесног састава; апарати за 

оживљавање; апарати за прање телесних шупљина; 

апарати за праћење откуцаја срца; апарати за 

терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за 

медицинску употребу; апарати за тестирање крви; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

апарати и инсталације за производњу рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; бандажери за 

колена, ортопедски;  бандажери [потпорни 

завоји]; биомагнетно прстење за терапеутске или 

медицинске намене; биоразградиви имплантати за 

фиксирање костију; болничка носила; бочице са 

капаљком за употребу у медицини; вагинални 

шприцеви; ваздушни кревети за медицинску 

употребу; варалице [цуцле] за бебе; вентили за 

флашице за храњење; ветеринарски апарати и 

инструменти; ветеринарски инструмент за давање 

пилула; вештачка кожа за употребу у хирургији; 

вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке очи; 

вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за 

лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску 

употребу; водене вреће за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу;  вреће са 

ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално 

испирање; галвански појасеви за медицинску 

употребу; галвански терапеутски уређаји; 

гастроскопи; гипсани завоји за употребу у 

ортопедији; гумене навлаке [ножице] за штаке; 

дефибрилатори; дизалице за пацијенте; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дијализатори; дренажне цеви за медициснку 

употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање 

за медицинску употребу; еластичне чарапе за 

хируршку употребу; електрични инструменти за 

акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу; електроде за медицинску 

употребу; електрокардиографи; ендоскопске камере 

за медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске 

столице; зубарски апарати, електрични; зубарски 

апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за 

вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за 

медицинску употребу; имплантабилни уређаји за 

поткожно давање лека; индикаторске траке за 

мерење температуре за медицинске намене; 

инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску 

употребу; инструменти за порођај стоке; 

инсуфлатори за удисање; инхалатори; инхалатори са 

водоником; јастуци за употребу у медицини; јастуци 

на надувавање за медицинску употребу; јастучићи за 

хлађење за прву помоћ; каниле - цевчице; капаљке за 

употребу у медицини; катгут [хируршки конац]; 

катетери; кашике за давање лека; кварцне лампе за 

медицинску употребу; клешта за кастрацију; коморе 

за инхалацију; ком преси она одећа; компресори 

[хируршки]; кондоми; контрацептивна средства, која 

нису хемикалије; концентратори кисеоника за 

медицинске намене; корсети за медицинску 

употребу; кревети направљени посебно за 

медицинску употребу; кутије за инструменте које 

користе лекари; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

ласери за медицинску употребу; лутке за одрасле 

[секс лутке]; масажери за десни беба; маске за 

анестезију; маске које користи медицинско особље; 

медицинске гуске и лопате; медицински апарати и 

инструменти; медицински водећи конац; медицински 

расхладни уређаји за лечење топлотног удара; 

медицински уређаји за хлађење који се користе у 

терапијској хипотермији; менструалне чашице; 
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мерачи пулса; монитори телесне масноће; намештај 

посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи 

за медицинске намене; наруквице за медицинске 

намене; наруквице против мучнине; ножеви за курје 

очи; носиви ручни писоари; носни аспиратори; 

огледала за зубаре; операциони столови; опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу; ортодонтске гумице; ортодонтски апарати; 

ортопедска обућа; ортопедски артикли; ортопедски 

ђонови; ортопедски појасеви; офталмометри; 

офталмоскопи; песари за контрацепцију и 

подржавање материце; пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу; пљуваонице за употребу у 

медицини; подупирачи свода стопала за обућу; 

појасеви, електрични, за медицинску употребу; 

појасеви за медицинске сврхе; појасеви за пупак; 

помични чаршави за болесничке кревете; посебни 

контејнери за медицински отпад; посуде за 

испуштање крви; посуде за медицинску употребу; 

посуде за примену лекова; посуде за урин; потпорни 

јастуци на надувавање, за медицинску употребу; 

протезе за косу; прстенови за правилно ницање зуба, 

глодалице; психијатријске кошуље; пумпе за 

медицинску употребу; пумпице за дојиље; 

радијумске цеви за медицинску употребу; 

радиолошки апарати за медицинску употребу; 

радиолошки екоани за медицинску употребу; 

радиотерапеутски апарати; распршивачи за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, за 

медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; респиратори за вештачко 

дисање; респираторне маске за вештачко дисање; 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу; рукавице за масажу; рукавице за 

медицинску употребу; секачи за таблете; секачи 

таблета; секс-играчке; сепаратори ножних прстију за 

ортопедске намене; скалпели; слушна помагала; 

слушне трубе; сочива [очне протезе] за хируршку 

уградњу; специјална одећа за операционе сале; 

спирометри [медицински апарати]; справе за 

заштиту слуха; средства за попуњавање шупљина 

костију састављена од вештачких материјала; срчани 

пејсмејкери; стентови; стерилни чаршафи 

[хируршки]; стетоскопи; стимулатори мозга; столице 

са отвором за уметање ноћне посуде; столови за 

лекарске прегледе; стоматолошке бушилице; 

стругачи за језик; суспензиони завоји; терапеутске 

маске за лице; термоелектрични завоји [хируршки]; 

термометри за медицинску употребу; тестере за 

хируршку употребу; томографи за медицинске сврхе; 

топлотна паковања за прву помоћ; траке за 

кинезитерапију; транспортна носила са точкићима; 

трбушни корсети; трбушни појасеви; трокари; 

труднички појасеви; ћебад, електрична, за 

медицинску употребу; убризгивачи за медицинску 

употребу; улошци за равне табане; улошци за трбух; 

уређаји за анализу идентификације бактерија за 

медицинске намене; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за рехабилитацију тела за медицинске 

намене; уређаји за третирање акни; уролошке сонде; 

уролошки апарати и инструменти; уролошки 

шприцеви; успављујући јастуци за несаницу; утезни 

бандажи; физиотерапеутски апарати; филтери за 

ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу; 

фластери за хлађење за медицинску употребу; 

флашице за бебе; форцепс, порођај на клешта; 

фотеље за употребу у медицини или стоматологији; 

хаљине за преглед пацијената; хватаљке, хируршке; 

хемоцитометри; хигијенске маске за медицинску 

употребу; хипогастрични појасеви; хиподермички 

шприцеви - шприц за ињекције; хируршка огледала; 

хируршке маказе; хируршки апарати и инструменти; 

хируршки импланти од вештачких материјала; 

хируршки катетери и сонде; хируршки конац; 

хируршки материјали за зашивање; хируршки 

ножеви; хируршки прибор; хируршки роботи; 

хируршки стерилни прекривачи; хируршки сунђери; 

ходалице за слабо покретне особе; ходалице са 

точкићима за помоћ при кретању; цуцле за флашице 

за бебе; цуцле за храњење беба; чарапе за проширене 

вене; чаршави за инконтиненцију; чепови за уши 

[заштита за уши]; четвороножни штапови за 

медицинске сврхе; четке за чишћење телесних 

шупљина; чешљеви за вашке; чизме за медицинску 

употребу; шине, хирушке; шлемови за ласерски 

третман алопеције; шприцеви за инјекције; 

шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску 

употребу; штаке; штапићи за преглед грла за 

медицинске намене; штапићи за чишћење ушију; 

штапови за ходање за медицинску употребу; 

штипаљке за варалице [цуцле]; штитници за зубе за 

стоматолошке намене; штитници за прсте, напрсци, 

за употребу у медицини.   

Кл. 44:  аранжирање цвећа; бањске услуге; 

баштованство; болничке услуге; ваздушно и 

површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; ветеринарска 

помоћ; говорна терапија; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; здравствена 

нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за 

потребе баштованства; изнајмљивање кошница за 

пчеле; изнајмљивање медицинске опреме; 

изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 
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дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 

помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   
 

(111) 83103 (181) 24.02.2032. 

(210) Ж- 2022-346 (220) 24.02.2022. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) Невен Живанчевић, Др. Ненада Паренте 33а, 

11222, Београд, RS 

(740) Милошевић Немања, Булевар Михајла Пупина 

165a, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.07; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, наранџаста, бела  

 

(511) Кл. 29:  помфрит; чипс од кромпира; пилеће 

пљескавице, рибље пљескавице, говеђе пљескавице, 

ћуреће пљескавице, пљескавице од поврћа, 

пљескавице од соје, тофу пљескавице.   

Кл. 30:  сендвичи, хамбургери, рибљи сендвичи, 

вегетеријанске пљескавице, пљескавице од соје, 

пљескавице од поврћа, пљескавице од ћуретине; 

сендвичи са сиром; сендвич са виршлама, умотани 

сендвичи; пице; тост хлеб; тестенина; векна са 

месом; пите; сосови за месо.   
 

(111) 83104 (181) 20.07.2031. 

(210) Ж- 2021-1265 (220) 20.07.2021. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) Balkan star doo, Мајора Бранка Вукосављевића 

76a, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 45:  менаџмент ауторских права.  
 

(111) 83105 (181) 22.02.2032. 

(210) Ж- 2022-289 (220) 22.02.2022. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) Katarina Knezevic PR, HEROBRANDSTARS 

Beograd, Бреза 11, 11040, Београд, RS 

(540) 
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(531) 05.07.07; 05.07.19; 05.07.23; 26.05.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и маст.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи; 

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

сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  

Кл. 32:  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 83106 (181) 22.12.2031. 

(210) Ж- 2021-2211 (220) 22.12.2021. 

 (151) 07.09.2022. 

(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

SELF 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти истраживачки, 

откривање, тестирање, апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу дистрибуције или употребе 

електричне енергије; апарати и инструменти за 

снимање, преношење, репродуковање или 

обрађивање података; медији који су снимљени и 

који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; уређаји за рачунање; рачунари и 

рачунарски периферни уређаји; рачунарски софтвер 

који се може преузети за блоцкцхаин (ланац блокова) 

технологију; платформе за рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер виртуелне стварности за играње 

игара виртуелне стварности; рачунарски софтвер 

виртуелне стварности; слушалице за виртуелну 

стварност; заштитне наочаре за виртуелну стварност; 

наочаре за виртуелну стварност; хардвер за 

виртуелну стварност; софтвер за виртуелни сервер; 

софтвер за виртуелну и проширену стварност; 

биоскопи виртуелне стварности [вр]; скенери слика; 

процесори слика; медијски садржаји; датотеке слика 

које се могу преузимати; видео снимци који се могу 

преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута; софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других; апарати и инструменти за 

обраду слика; апарати за репродукцију слика; софтвер 

за обраду дигиталних слика; софтвер за генерисање 

виртуелних слика; софтвер за аутентификацију; 

рачунарски апликацијски софтвер за струјање аудио-

визуелних медијских садржаја путем интернета; 

рачунарски програми и софтвер за обраду слика који се 

користе за мобилне телефоне; рачунарске софтверске 

апликације, које се могу преузети; рачунарске 

софтверске апликације; рачунарски софтвер за 

организовање и преглед дигиталних слика и 

фотографија; софтвер за обраду података за графичке 

приказе; софтвер за електронско плаћање; публикације 

које се могу преузети; часописи који се могу преузети; 

дигитални садржај који се може преузети у облику 

електронских публикација и часописа; штампане 

публикације у електронски читљивом облику; 

подкасти; аудио књиге; електронске публикације; 

навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет 

рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за 

мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре; 

незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви 

токени (нфт токени) за дигиталну уметност, 

колекционарство, фотографије, видео или аудио 

снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије; дигиталне колекције; софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене); рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а; рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије; 

рачунарски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција са незаменљивим токенима (нфт токенима) 

на блоцкцхаин-у; софтвер за дигиталне 

колекционарство који користи софтверску технологију 

на бази блоцкцхаин-а и паметне уговоре; рачунарски 

софтвер који се може преузети за управљање 

дигиталним колекционарским услугама, тржиштем за 

трансакције и регистром, коришћењем софтверске 

технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних 

уговора за дигиталне колекционарске предмете; 

дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени 

(нфт токени); виртуелна роба која се може преузети, 

наиме, садржај који се може преузети и који чини 

одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће, мода, 

култура, технологија, храна, кување, путовања, 

актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на 

мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и 

опрема за наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем; комерцијално управљање у 

вези лиценцирање роба и услуга трећих лица; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне 

или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела 
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других путем пружања онлајн портфолија преко 

вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге оглашавања и маркетинга које се 

пружају путем друштвених медија; услуге 

оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг; 

планирање маркетиншких стратегија; маркетинг 

производа; пружање онлајн тржишта за продавце 

робе и/или услуга; професионално управљање 

уметничким пословима; приређивање и извођење 

изложби у пословне сврхе; организовање и вођење 

комерцијалних изложби и приредби; организовање и 

спровођење аукција; организовање и спровођење 

интернет аукција; услуге продаје путем лицитације; 

услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име 

клијената; услуге онлајн аукције путем интернета; 

организовање интернет аукција; електронско 

објављивање штампаног материјала у рекламне 

сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти 

научни, истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинема-тографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу, апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слика или података, медији који су снимљени и који 

се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење, механизми за апарате који се покрећу 

кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање, 

рачунари и рачунарски периферни уређаји, 

рачунарски софтвер који се може преузети за 

блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе 

за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер 

виртуелне стварности за играње игара виртуелне 

стварности, рачунарски софтвер виртуелне 

стварности, слушалице за виртуелну стварност, 

заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за 

виртуелну стварност, хардвер за виртуелну 

стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за  

виртуелну и проширену стварност, биоскопи 

виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори 

слика, медијски садржаји, датотеке слика које се 

могу преузимати, видео снимци који се могу 

преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски 

кључеви који се могу преузимати за пријем и слање 

криптовалута, софтвер за обраду електронских 

плаћања према и од других, апарати и инструменти 

за обраду слика, апарати за репродукцију слика, 

софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за 

генерисање виртуелних слика, софтвер за 

аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер 

за струјање аудио-визуелних медијских садржаја 

путем интернета, рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне, 

рачунарске софтверске апликације, које се могу 

преузети, рачунарске софтверске апликације, 

рачунарски софтвер за организовање и преглед 

дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду 

података за графичке приказе, софтвер за електронско 

плаћање, публикације које се могу преузети, часописи 

који се могу преузети, дигитални садржај који се може 

преузети у облику електронских публикација часописа, 

штампане публикације у електронски читљивом 

облику, подкасти, аудио књиге, електронске 

публикације, навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за 

таблет рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, 

футроле за мобилне телефоне, таблете или преносиве 

рачунаре, незаменљиви токени (нфт токени), 

незаменљиви токени (нфт токени) за дигиталну 

уметност, колекционарство, фотографије, видео или 

аудио снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин 

технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају и 

куповину дигиталних медија и колекција, укључујући 

незаменљиве токене (нфт токене), рачунарски софтвер 

за управљање и валидацију трансакција са 

незаменљивим токенима (нфт токенима) коришћењем 

паметних уговора на бази блоцкцхаин-а, рачунарски 

софтвер за трансакције са незаменљивим токенима 

(нфт токенима) коришћењем блоцкцхаин технологије, 

компјутерски софтвер за управљање и верификацију 

трансакција незаменљивих токена (нфт токена) на 

блоцкцхаин-у, софтвер за дигиталне колекционарство 

који користи софтверску технологију на бази 

блоцкцхаин-а и паметне уговоре, рачунарски софтвер 

који се може преузети за управљање дигиталним 

колекционарским услугама, тржиштем за трансакције и 

регистром коришћењем софтверске технологије 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекционарске предмете, дигитални 

материјали, наиме, незаменљиви токени (нфт токени), 

виртуелна роба која се може преузети, наиме, садржај 

који се може преузети који чини одећа, дизајн, животни 

стил, дизајнирање одеће, мода, култура, технологија, 

храна, кување, путовања, актуелни догађаји, здравље и 

фитнес за употребу на мрежи и у виртуелним 

световима на мрежи; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје публикација, одеће, обуће, покривала за 

главу; обезбеђивање онлајн тржишта за приказивање, 

излагање, продају, куповину, размену, и преношење 

незаменљивих токена (нфт токена) и дигиталних 

колекција; пружање услуга дигиталних колекција, 

наиме, вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге 

регистра коришћењем софтверске технологију 

засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за 

дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн 

малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и 

онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја 

који се може преузети са одећом, дизајном, животним 
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стилом, дизајнирањем одеће, модом, културом, 

технологијом, храном, кувањем, путовањима, 

актуелним догађајима, здрављем и фитнесом; услуге 

онлајн малопродајних продавница које садрже 

виртуелну робу у области одеће, дизајна, животног 

стила, моде, дизајнирања одеће, културе, технологије, 

хране, кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и 

фитнеса; услуге информисања, саветовања и 

консалтинга у вези са напред наведеним.  

Кл. 41:  образовне услуге; пружање услуга 

оспособљавања; забавне, спортске и културне 

активности; услуге аркадне играонице са садржајима 

виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе; услуге 

музеја; пружање музејских објеката; услуге уметничких 

галерија; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; изнајмљивање 

уметничких дела; организовање уметничких 

такмичења; организовање културних и уметничких 

догађаја; приређивање изложби у културне или 

образовне сврхе; услуге уметничких изложби; 

уметничке изложбе; приказивање видео филмова; 

модне ревије; пружање слика на мрежи које се не могу 

преузети; електронско публиковање текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; мултимедијално издаваштво; услуге 

електронског издаваштва; електронске публикације 

које се не могу преузимати; издавање онлајн 

електронских књига и часописа; издавање и уређивање 

штампаних ствари; издавање електронских магазина; 

издавање електронских књига и периодике на 

интернету; пружање електронских публикација; 

издавање штампаних ствари и штампаних публикација; 

производња радио и телевизијског програма; онлајн 

издавање електронских публикација, које се не могу 

преузимати; објављивање текстова, осим рекламних 

текстова; издавање часописа у области одевања, 

дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће, 

културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; организовање 

резервације карата за приредбе и друге забавне 

догађаје; услуге агенција за продају улазница за забавне 

догађаје; резервација карата за културне догађаје; 

услуге резервације карата и предбележбе за активности 

и догађаје у подручју образовања, забаве и спорта; 

услуге набавке улазница и предбележбе за догађања; 

организовање и одржавање такмичења; организовање 

такмичења у образовне сврхе; организовање такмичења 

у забавне сврхе; организовање такмичења у културне 

сврхе; услуге забаве у вези са такмичењима; 

организовање конференција, изложби и такмичења; 

услуге организовања такмичења; производња звучних 

записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и 

фотографија; продукција кинематографских филмова; 

продукција филмова за образовне сврхе; продукција 

филмова за забавне сврхе; услуге филмске продукције; 

телевизијска продукција; телевизијска продукција за 

образовне сврхе; телевизијска продукција за забавне 

сврхе; услуге телевизијске продукције; услуге 

производње забава уживо; услуге у вези са 

продукцијом приредби уживо; производња филмова; 

пружање изложби преко виртуелне стварности и 

проширене реалности; услуге забаве виртуелне 

стварности; пружање онлајн дигиталних колекција које 

се не могу преузимати, за употребу у дигиталном 

окружењу; пружање онлајн дигиталних колекција које 

се не могу преузимати, наиме, уметничких дела, видео 

записа, слика и звучних записа; услуге забаве и 

образовања, наиме мултимедијски програми уживо у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса, који се дистрибуирају 

преко различитих платформи преко више облика 

преносних медија; пружање уживо видео серија у 

области од општег интереса, одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; пружање врхунског (отт) 

забавног програма у области од општег интереса, 

одевања, дизајна, животног стила, моде, дизајнирања 

одеће, културе, технологије, хране, кувања, путовања, 

актуелних догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, 

наиме, пружање подкаста на тему одевања, дизајна, 

животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе, 

технологије, хране, кувања, путовања, актуелних 

догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске 

продукције, наиме видео и филмске продукције; услуге 

мултимедијалне забаве у смислу развоја, продукције, 

постпродукције и дистрибуције у области видеа и 

филмова; телевизијски, филмски и аудиовизуелни 

студији; информативне, саветодавне и консултантске 

услуге у вези са горенаведеним.  
 

(111) 83107 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-492 (220) 17.03.2022. 

 (151) 08.09.2022. 

(732) Раде Ракочевић, Качаничка 14,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  
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(511) Кл. 35:  услуге помоћи у раду и управљању 

предузећима и вођењу послова предузећа; услуге израде 

и коришћења математичких и статистичких података.   

Кл. 36:  финансијски послови; мењачке, брокерске, 

клириншке услуге; кредитне услуге; услуге које се 

односе на берзе, акције и својину; давање гаранције у 

дужницима у монетарним пословима; издавање 

кредитних писама.  

Кл. 42:  услуге економско финансијске анализе и 

истраживања; услуге развоја софтвера за 

финансијске послове.   
 

(111) 83108 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-493 (220) 17.03.2022. 

 (151) 08.09.2022. 

(732) Раде Ракочевић, Качаничка 14, 11000, Београд, RS 

(540) 

SENZAL 

(511) Кл. 35:  услуге помоћи у раду и управљању 

предузећима и вођењу послова предузећа; услуге израде 

и коришћења математичких и статистичких података.   

Кл. 36:  финансијски послови; мењачке, брокерске, 

клириншке услуге; кредитне услуге; услуге које се 

односе на берзе, акције и својину; давање гаранције у 

дужницима у монетарним пословима; издавање 

кредитних писама.  

Кл. 42:  услуге економско финансијске анализе и 

истраживања; услуге развоја софтвера за 

финансијске послове.   
 

(111) 83109 (181) 16.03.2032. 

(210) Ж- 2022-481 (220) 16.03.2022. 

 (151) 08.09.2022. 

(732) Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp., P.O. 

Box 309 Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman , KY 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  млеко, млечни напици, млечни 

производи; кокосово млеко, млеко од соје, јогурт; 

сир; путер; маргарин; тофу, пудинг од тофуа, желе; 

месне куглице од лепљивог пиринча; јестива уља и 

масти; месо, месни екстракти, месни желеи, 

конзервирано месо, готови прехрамбени производи 

од меса; кобасица; живина и припремљени 

прехрамбени производи од живине; риба и 

припремљена храна од рибе; јегуља и припремљени 

прехрамбени производи од јегуље; чипс од 

кромпира, грицкалице направљене углавном од 

кромпира или грашка; пиринчано млеко.  

Кл. 30:  чај, чајни напици који садрже млеко и напици на 

бази чаја; кафа и напици на бази кафе; какао и напици на 

бази какаа; сладолед; фруктоза, малтоза, јестива глукоза; 

мед; бадемова паста; пиринач, пиринчано брашно, 

пиринчана каша и прехрамбени производи од пиринча; 

хлеб, чоколада, бомбоне, кекси, колачићи, колачи, 

палачинке, пудинзи, пецива; крекери, крекери од пиринча, 

крекери од грашка; кромпирово брашно за исхрану; 

слатки кромпир у праху; кукурузно брашно и 

прехрамбени производи од кукуруза; пшенично брашно; 

скроб; тапиока; сојино брашно; прелив за салату; хлебне 

мрвице; житарице у праху; овсено брашно, каша; резанци; 

инстант резанци; паста од брашна, месни сосови (умаци); 

ролнице од јаја.  

Кл. 32:  пива; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(111) 83110 (181) 14.03.2032. 

(210) Ж- 2022-465 (220) 14.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 

Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

DERMAVIVE 

(511) Кл. 5:  препарати за дезинфекцију руку; 

хигијенски производи за жене.  

Кл. 44:  услуге за негу коже; услуге за негу косе; људска 

хигијена и нега лепоте; услуге козметичке неге.  
 

(111) 83111 (181) 14.02.2032. 

(210) Ж- 2022-252 (220) 14.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) E9714 LLC, Fourth Floor, Emirates Towers, 

Trade Centre 2, Dubai, AE 

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

11000, Београд 

(540) 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/9 

Intellectual Property Gazette  2022/9 

148 ЗИС / RS / IPO 

 

(531) 01.05.01; 01.05.07; 01.05.23; 02.03.01; 02.03.16; 

24.17.02; 27.05.01; 29.01.15  

(591) беж, плава, зелена, жута, црвена, розе, 

наранжаста, љубичаста  

(511) Кл. 35:  оглашавање; огласи (постављање); 

оглашавање преко мрежа мобилних телефона; услуге 

оглашавања и промоције путем телевизије, радија, 

поште; оглашавање и маркетинг; услуге оглашавања 

и маркетинга које се пружају путем блогова; услуге 

оглашавања и маркетинга које се пружају путем 

друштвених мрежа; услуге оглашавања и промоције; 

оглашавање и јавно објављивање; оглашавање, 

укључујући он-лине оглашавање на рачунарској 

мрежи; оглашавање у области туризма и путовања; 

услуге оглашавања за креирање корпоративног 

идентитета и идентитета бренда; оглашавање у 

часописима, брошурама и новинама; дигитални 

маркетинг; директни маркетинг; оглашавање путем 

електронских медија, нарочито интернета; 

оглашавање путем интернета; тзв. “аффилиате” 

маркетинг; оглашавање свим средствима јавног 

информисања; оглашавање банерима; дистрибуција 

рекламног, маркетиншког и промотивног материјала; 

оглашавање у часописима; маркетинг; оглашавање у 

новинама; оглашавање путем интернета; услуге тзв. 

”онлине” оглашавања и маркетинга; мрежно 

оглашавање на компјутерским мрежама; тзв. ”он-

лине” оглашавање на рачунарским комуникацијским 

мрежама; тзв. ”он-лине” оглашавање путем 

рачунарске комуникацијске мреже; тзв. ”он-лине” 

оглашавање; тзв. ”он-лине” маркетинг; оглашавања 

на отвореном; оглашавање путем плаћања “на клик”; 

промоција [реклама] путовања; промоција [реклама] 

концерата; оглашавање и маркетинг тзв. ”он-лине 

wеб” страница; односи са јавношћу; рекламирање и 

оглашавање; телевизијско оглашавање; оптимизација 

саобраћаја на тзв. ”wеб” страници; услуге сајмова и 

изложби; телемаркетинг; оптимизација 

претраживача; оптимизација претраживача; радио и 

телевизијско оглашавање; маркетинг догађаја; 

изложбе (спровођење) у комерцијалне сврхе; 

интернет маркетинг; израда рекламних материјала; 

припрема рекламних публикација; припрема 

маркетиншких планова; припрема реклама; 

промоција посебних догађаја; промоција музичких 

концерата и оглашавање.  

Кл. 41:  администрација [организација] услуга 

разоноде; администрација [организација] услуга 

забаве; администрација [организација] културних 

активности; организовање и вођење састанака у 

области забаве; организовање и извођење забаве; 

договарање и представљање наступа уживо; 

организовање, вођење и организација концерата; 

организовање резервације улазница за представе и 

друге забавне догађаје; организовање учешћа 

студената у рекреативним активностима; 

организовање забавних емисија; организовање 

фестивала у забавне сврхе; забава путем телевизије; 

забава путем концерата; забава путем радија; услуге 

забаве у облику филмова; услуге тзв. ”он-лине” 

агенција за продају карата у забавне сврхе; припрема 

забавних програма за емитовање; пружање 

информација о забави путем тзв. ”wеб” странице; 

пружање информација о забави; пружање 

информација у области забаве; услуге резервације 

улазница за концерте; услуге резервације улазница за 

концерте и позориште; услуге резервације улазница 

за представе; услуге резервације позоришних карата; 

радио забава; радио и телевизијска забава; услуге 

информисања о улазницама за забавне догађаје; 

услуге информација о улазницама за представе; 

услуге набавке улазница за забавне догађаје; услуге 

резервације и капарисања карата за музичке 

концерте; услуге резервације и капарисања карата за 

културне догађаје; услуге резервације и капарисања 

карата за рекреативне догађаје и слободно време; 

услуге резервације и капарисања улазница за забавне 

догађаје; услуге резервација улазница за културне 

догађаје; услуге у вези са резервацијом улазница за 

културне догађаје; објављивање информативних 

листова и објављивање прича.  
 

(111) 83112 (181) 11.02.2032. 

(210) Ж- 2022-245 (220) 11.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

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

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 08.01.23; 19.03.05; 27.05.02; 

27.05.03; 29.01.15  

(591) плава Pantone 299C, плава Pantone 7690C, 

црвена, сива, бела, браон, црна.  

(511) Кл. 30:  чоколадни производи; посластице.  
 

(111) 83113 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-545 (220) 24.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 
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(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

препарати за негу коже; козметички производи и 

препарати за негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; козметички 

пигменти; производи за чишћење обрва; козметички 

производи за обрве; немедицински козметички 

препарати; козметичке креме, гелови и лосиони; 

гелови за козметичку примену; хидратантни 

козметички гелови; шампони и стајлинг китови који 

сви имају ефекат бојења; козметика за обрве; 

регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за 

шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну шминку; 

креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; пудер 

за шминкање; производи за шминкање; козметичке 

оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за кожу за 

козметичке потребе; маске за обрве; уља за обрве; 

пудери и пилинг за обрве; немедицински серуми за 

кожу; немедицински неутрализујући серум за обрве; 

немедицински гелови за масажу; силиконски 

штитници за очи за козметичке сврхе; марамице 

натопљене са козметичким лосионом; марамице 

натопљене са препаратима за уклањање шминке; 

памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке; 

немедицински антибактеријски козметички јастучићи; 

немедицинске креме за кожу, за употребу са 

тетоважама; немедицинске креме за кожу, за употребу 

са трајном шминком; јастучићи за шминкање; 

препарати и производи за уклањање шминке; 

козметика и креме за избељивање коже; производи за 

негу коже који се користе у вези са и после третмана 

трајне шминке; препарати за негу коже пре и после 

пигментације; есенцијална уља; лосиони за косу; 

парфеми и тоалетне воде; козметички препарати за 

брушење; козметички препарати за оштрење.  

Кл. 5:  фармацеутски лекови; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за лечење 

кожних обољења; фармацеутски препарати за негу 

коже; фармацеутске супстанце; фармацеутски 

лосиони за кожу; медицинске креме; медицински 

препарати; лекови; медицински сапуни; алкохоли за 

топикалну употребу; аналгетске креме за локалну 

примену; антибактеријска средства за чишћење; 

антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на 

бази алкохола за дезинфекцију коже; 

антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски 

препарати; антибактеријски спрејеви; 

антиинфламаторни спрејеви; антимикробна средства 

за дерматолошку употребу; антисептички памук, 

вата; антисептички препарати; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски препарати за 

медицинску примену; балзами за медицинску 

примену; балзами против болова; биљни екстракти 

за фармацеутске намене; биљни препарати; биљни 

суплементи; биолошки препарати за употребу у 

медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата 

за медицинску употребу; ватирани штапићи за 

медицинску употребу; витамински препарати и 

супстанце; витаминско минерални препарати; 

вишенаменски медицински балзами против болова; 

пешкири импрегрирани са медицинским 

препаратима; газа за медицинску употребу; гелови за 

дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; глицерин за медицинску 

употребу; дезинфекцијске марамице за једнократну 

употребу; дезинфекциона средства; дезинфекциони 

сапуни; дермални филери за убризгавање; 

дијагностичке супстанце за медицинске потребе; 

дијагностичке супстанце, препарати и агенси за 

медицинску употребу; дијететске супстанце које 

садрже витамине, минерале, амино-киселине и 

елементе у траговима; додаци исхрани са 

козметичким дејством; екстракти биљака и 

лековитог биља за медицинске потребе; ензими за 

медицинску употребу; завоји, медицински; јастучићи 

за очи за медицинске потребе; колаген за 

медицинску употребу; компресе [завоји]; компресе 

за очи; креме за дерматолошку употребу; лепљиви 

фластери за медицинске потребе; топикални гелови 

за медицинску или терапеутску употребу; марамице 

и убруси натопљени фармацеутским лосионима и 

кремама; антибактеријска средства за прање лица, 

медицинска; уља за медицинску употребу; 

медицинска крема за лечење кожних обољења; 

медицинска памучна вата; медицински и хируршки 

фластери; медицински лосиони за кожу; медицински 

лосиони за лице; медицински лосиони за косу; 

медицински лосиони за лечење кожних обољења; 

медицински лосиони за опекотине од сунца; 

медицински препарати за негу коже; медицински 

препарати за негу косе; медицински пудер за тело; 

медицински тоници за кожу; медицински фластери; 

памук за медицинску употребу; препарати 

аминокиселина за медицинску употребу; препарати 
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за лечење акни; аналгетички препарати; растварачи 

за скидање лепљивих фластера; раствори за чишћење 

за медицинску употребу; средства за дезинфекцију за 

медицинске апарате и инструменте; јастучићи за 

медицинску употребу.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се односе 

на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига и 

текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних форума; 

пружање услуга едукативних он-лине видео снимака, 

који се не могу преузимати; пружање услуга 

електронских публикација снимака, који се не могу 

преузимати.  

Кл. 44:  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(111) 83114 (181) 17.03.2032. 

(210) Ж- 2022-489 (220) 17.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) ARS NOVA DOO BEOGRAD, Гандијева 11/14, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Светлана Анђелковић Милошевић, адвокат, 

Косовска 34, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.07; 26.03.24; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 3:  сапун; козметички препарати за купање; 

сапун за бријање; козметички сетови, козметика; 

препарати за прање; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]*; лосиони за косу; шампони; 

дезодорантни сапун; комади тоалетног сапуна; 

комади сапуна; козметички препарати; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке.   

Кл. 16:  тоалет папир; хигијенски папир; марамице 

од папира; столњаци од папира; прекривачи столова 
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од папира; подметачи за сто од папира; портикле од 

папира; вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

папирне марамице за уклањање шминке; стоне 

салвете од папира; подметачи од папира; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; надстолњаци од 

папира; папир за лекарске столове за прегледе; 

марамице од папира за чишћење.   

Кл. 21:  четке; канте; кутије за држање папирних 

убруса; кутије за сапун; посуде [чиније]; чиније 

[посуде]; четке за тоалет; козметички прибор; 

тоалетни несесери; држачи за тоалет папир; држачи 

за сапуне; посуде за сапун; држачи сапуна; канте за 

смеће; корпе за ђубре; канте за отпад; канте за ђубре; 

тоалетни прибор; држачи тоалетног папира; канта за 

искоришћен папир.  

Кл. 24:  пресвлаке за тоалетне даске; прекривачи за 

кревете од папира.  

Кл. 27:  простирке за купатила; прекривачи за 

подове; отирачи; отирачи за врата; теписи; теписи 

ћилими; неклизајуће простирке.   
 

(111) 83115 (181) 17.09.2031. 

(210) Ж- 2021-1612 (220) 17.09.2021. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд - 

Сурчин, RS 

(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.04; 24.17.02; 26.04.22; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02  

(591) златна, жута  

(511) Кл. 11:  капсуле за кафу, празне, за електричне 

апарате за кафу.  

Кл. 30:  кафа; непржена кафа; капсуле кафе, 

напуњене.  
 

(111) 83116 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-543 (220) 24.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

препарати за негу коже; козметички производи и 

препарати за негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 
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мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

Кл. 44:  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(111) 83117 (181) 24.03.2032. 

(210) Ж- 2022-544 (220) 24.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметички 

препарати за негу коже; козметички производи и 

препарати за негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 
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кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

Кл. 44:  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг и 

мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, наиме 

у области козметичке медицине; услуге медицинских и 

козметичких терапија и третмана; медицинске услуге, 

медицинске терапије и медицински третмани, наиме у 

области естетске медицине; медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге терапије 

лепоте; консултације, информисање и саветовање које 

се односе на све горе наведене услуге.  
 

(111) 83118 (181) 04.03.2032. 

(210) Ж- 2022-394 (220) 04.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(300) 018553261  06.09.2021.  EM. 

(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-

Francois Bartholoni 4-6, 1204 Genève, CH 

(740) PAVLOVIĆ Gordana, PAVLOVIĆ Milivoje, 

Majke Jevrosime 53, 11000, Beograd 

(540) 
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(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.06 

(591) сива, бела  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

прање рубља; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; средства за негу зуба; дезодоранси за личну 

употребу; освеживачи даха; влажне марамице 

натопљене лосионом; средства за полирање; фарбе за 

косу; шминка; производи за чишћење; средства за 

чишћење обуће; флуид креме (козметика); течности 

за чишћење ветробрана; креме за сунчање.  

Кл. 5:  храна за бебе; пелене за бебе.  

Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, джемови, компоти; јестива уља 

и масти; замене за млечне производе; дезерти 

направљени од замена за млеко; напитци 

направљени од замена за млечне производе; замене 

за јаја; замене за маргарин; замене за бутер; замене за 

месо; замене за пилетину; замене за млеко; замене за 

сир; замене за месо на бази поврћа; уља и масти за 

исхрану; кромпир, конзервисан и прерађен; 

грицкалице на бази кромпира; замене за млечне 

производе на бази соје; припремљени и делимично 

припремљени оброци базирани или припремљени 

првенствено од воћа, поврћа или коштуњавог воћа; 

припремљени оброци који се састоје првенствено од 

замена за месо, соје или тофуа; напитци на бази соје, 

пиринчано млеко и вештачки крем који се користе 

као замене за млеко и млечне производе; тофу; 

грицкалице на бази тофуа; салате од поврћа; 

припремљене салате.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замене за кафу; пиринач, 

паста и резанци; тапиока и саго; брашно и производи 

од житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколаде, чоколадне табле; сладоледи, сорбеи и 

други јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, 

прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови (додаци 

храни); додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; лед; дезерти направљени од састојака 

на бази биљака; припремљени оброци базирани на 

или припремљени првенствено од пиринча, резанаца, 

житарица или пасте; сосови и преливи за салете.  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

водопривредни, хортикултурни и шумски производи 

и зрневље; свеже воће и поврће, свеже зачинско 

биље; луковице, саднице и семе за садњу, природне 

биљке и цвеће; храна и пиће за животиње; салате; 

цикорија (салата); поврће за салату (свеже).  

Кл. 32:  пива; минералне и газиране воде; 

безалкохолна пића; воћни напитци и воћни сокови; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака; напитци од кокоса; напитци од бадема; 

ароматизовани напитци од бадема; овсени напитци; 

напитци од пиринча; напитци од лешника; смутис 

(кашасти напитци од воћа или поврћа); лајт напитци; 

напитци на бази биљака; напитци на бази 

коштуњавог воћа.  

Кл. 33:  алкохолна пића (осим пива); вино; 

алкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(111) 83119 (181) 12.01.2032. 

(210) Ж- 2022-23 (220) 12.01.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) IMPACT IDEAS DOO ŠIMANOVCI, 

Доситејева 41, 22410, Пећинци, RS 

(740) Адвокат Сања Царевић, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

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

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

#2c2b2a  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење, организовање и 

управљање пословањем.  
 

(111) 83120 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-179 (220) 04.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) ИНДУСТРИЈА  ПИВА ДОО, Булевар 

ослободилаца Чачка 105б, 32102 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, сребрна, црна.  

(511) Кл. 30:  сирће.  
 

(111) 83121 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-180 (220) 04.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) ИНДУСТРИЈА ПИВА ДОО, Булевар 

ослободилаца Чачка 105б, 32102 Чачак, RS 
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(540) 

 

(531) 05.07.02; 19.01.05; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, старо злато, сребрна, црна.  

(511) Кл. 32:  безалкохолно пиће, наиме квас.  
 

(111) 83122 (181) 14.03.2032. 

(210) Ж- 2022-467 (220) 14.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

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

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

FRENLY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; унапред 

напуњени картриџи који садрже фармацеутске 

препарате.  

Кл. 10:  помоћна средства за самоубризгавање; 

уређаји за убризгавање фармацеутских производа; 

медицински шприцеви; медицински апарати и 

инструменти.  
 

(111) 83123 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-181 (220) 04.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU 

I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18,  

11080, Земун-Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.01.05; 27.05.01  

(511) Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води.  
 

(111) 83124 (181) 04.02.2032. 

(210) Ж- 2022-182 (220) 04.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU 

I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18,  

11080, Земун-Београд, RS 

(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.11.08; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.21 

(511) Кл. 12:  возила; апарати за кретање по земљи, 

ваздуху или води.  
 

(111) 83125 (181) 21.02.2032. 

(210) Ж- 2022-280 (220) 21.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића 

2/8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02  

(591) златнa светла, златна тамна  

(511) Кл. 3:  козметичке креме, серуми, маске за 

лице, лосиони за козметичку употребу за лице и 

тело, козметичка уља за кожу, козметички препарати 

за негу коже и негу против старења коже, сјајеви за 

усне. пасте за зубе на природној основи, хидролати 

етарских уља за испирање уста или етарска уља, 

спрејеви за освежавање даха; препарати за 

освежавање даха за личну хигијену.   

Кл. 35:  велепродаја и малопродаја: козметичке 

креме, серуми, маске за лице, лосиони за козметичку 

употребу за лице и тело, козметичка уља за кожу, 

козметички препарати за негу коже и негу против 
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старења коже, сјајеви за усне. пасте за зубе на 

природној основни хидролати етарских уља за 

испирање уста или етарска уља, спрејеви за 

освежавање даха, препарати за освежавање даха за 

личну хигијену.   
 

(111) 83126 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-381 (220) 25.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

KLJUČ 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 83127 (181) 25.02.2032. 

(210) Ж- 2022-382 (220) 25.02.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA, 

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

MEĐA 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 83128 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-384 (220) 02.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

DANUBIA 

(511) Кл. 19:  кобилице за кров; бетон; бетонски 

грађевински елементи; кровни покривачи, који нису 

од метала; кровови, који нису од метала.  
 

(111) 83129 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-385 (220) 02.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

ZENIT 

(511) Кл. 19:  кобилице за кров; бетон; бетонски 

грађевински елементи; кровни покривачи, који нису 

од метала; кровови, који нису од метала.  
 

(111) 83130 (181) 02.03.2032. 

(210) Ж- 2022-386 (220) 02.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина 

17, 24000, Суботица, RS 

(540) 

RUNDO 

(511) Кл. 19:  кобилице за кров; бетон; бетонски 

грађевински елементи; кровни покривачи, који нису 

од метала; кровови, који нису од метала.  
 

(111) 83131 (181) 03.03.2032. 

(210) Ж- 2022-375 (220) 03.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) NU TECHNOLOGY AND INVESTMENT 

DOO BEOGRAD, Косте Главинића 16, 11000, 

Београд, RS 

(740) Јована Томић, адвокат, Кнеза Милоша 95/23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.24; 10.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, црна, бела  

(511) Кл. 18:  актовке; актовке од вештачке коже; 

амбалажа за индустријско паковање од коже; 

веганска кожа; велике путне торбе од тврде коже; 

велике торбе за спортску одећу; вештачка кожа која 

се продаје на велико; викенд торбе; вишенаменске 

торбе [ручне торбе]; етикете од коже; женске торбе 

[ручне торбе], нису од племенитих метала; женске 

торбе [ручне торбе], од племенитих метала; 

животињске коже и крзна; заштитне навлаке за 

одећу; имитација коже; имитација крзна; кожа и 

имитација коже; кожа, сирова или полупрерађена; 

кожа у метражи; кожне актовке; кожни каишеви; 

кожни кофери; кожни новчаници; кожни путни 

кофери; козметичке торбице; кофери; крзна; крзнене 

коже; кутије за визит карте; кутије од коже; 

новчаници [предмети од коже]; одећа за кућне 

љубимце; пословне торбе; прекривачи намештаја од 

коже; путне ручне торбе; путни ковчези и торбе; 

путни пртљаг; ранчеви; руксаци; ручне торбице; 

ручни пртљаг; синтетичка кожа; синтетичко крзно; 

спортске торбе; торбе за авион; торбе за документа; 

торбе за књиге; торбе за куповину; торбе за 

путовање; торбе за спортску одећу; торбе као 

сувенири; торбе од коже и вештачке коже; 

универзалне спортске торбе; футроле и држачи за 

кредитне картице [кожна галантерија]; футроле од 

коже или вештачке коже; џепни новчаници; школске 

торбе за књиге; школски ранчеви; штављена кожа.  
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Кл. 25:  мушка и женска обућа; мушка одела; обућа, 

осим ортопедске обуће; одећа за мушкарце, жене и 

децу; одећа, обућа, покривала за главу; пословна 

одећа; радна одећа; спољна одећа; спортска обућа; 

спортска одећа; ткана одећа; фармерице; хаљине; 

ципеле; чизме; капути; кожне јакне; кожне 

панталоне; крзно [одећа].  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје везане за играчке; 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику; 

услуге онлајн малопродаје везане за одевање; услуге 

онлајн малопродаје везане за поклоне; услуге онлајн 

малопродаје везане за ручне ташне; услуге онлајн 

малопродаје играчака; услуге онлајн малопродаје 

канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје 

накита; услуге онлајн малопродаје намештаја; услуге 

онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн малопродаје 

спортске опреме; услуге онлајн малопродаје тканине; 

услуге онлајн малопродаје торби; услуге пословне 

администрације за обраду продаје преко интернета; 

услуге продаје гардеробе преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке, 

гардеробе и акцесоара преко интернет продавница; 

услуге продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; директан маркетинг; интернет 

маркетинг; маркетинг; маркетиншка истраживања; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке 

услуге везане за одећу; онлајн маркетинг; онлајн 

маркетиншке услуге повезивања оглашивача са 

интернет страницама; онлајн расподела 

маркетиншког материјала; партнерски маркетинг; 

пословни маркетинг; пословно и маркетиншко 

истраживање; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интеренет страница; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; циљни 

маркетинг.  
 

(111) 83132 (181) 22.03.2032. 

(210) Ж- 2022-514 (220) 22.03.2022. 

 (151) 12.09.2022. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO OBLAK 

TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD-ZEMUN, Цара 

Душана 212, Београд-Земун, RS 

(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере 

Велимировића 10а, Београд 

(540) 

AML SONAR 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер, снимљени; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; софтвер за чување 

екрана на рачунару, снимљен или даунлодован; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

управљање криптовалутним трансакцијама који 

користи блокчејн технологију.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; ревизија 

пословања; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; истраживање 

тржишта; пословне процене; пословна испитивања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација информација у 

компјутерским базама података; претраживање података 

у рачунарским датотекама за друге; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима при 

избору роба и услуга; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање пословних 

информација путем веб страница; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; финансијска 

ревизија; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхe.  

Кл. 36:  финансијске анализе; финансијске 

консултације; пружање финансијских информација; 

пружање информација о финансијама путем веб 

странице; послови везани за непокретности; 

електронски пренос крипто имовине; финансијска 

процена интелектуалне својине; финансијска размена 

крипто имовине.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачуна рских 

система; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских веб страница; инсталирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветовање о изради веб 

страница; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање у 

вези информационих технологија; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; пружање 

виртуалних рачунарских система путем рачунарства у 

облаку; саветодавне услуге из области технологије; 

саветодавне услуге из области комјутерске 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 
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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; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; писање рачунарских кодова; 

услуге аутентификације корисника коришћењем 

блокчејн технологије; услуге рачунарског 

програмирања за обраду података; услуге софтверског 

инжењеринга за обраду података.  

Кл. 45:  консултације о интелектуалној својини; 

менаџмент ауторских права; лиценцирање интелектуалне 

својине; праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе; правна истраживања; лиценирање 

рачунарског софтвера [правне услуге]; услуге мирног 

решавања спорова; правне услуге које се односе на 

лиценцирање; правне услуге у вези са преговорањем о 

уговорима за друге; лиценцирање [правне услуге] у 

оквиру издавања софтвера; услуге правног надзора; 

услуге правног саветовања у вези са мапирањем патената; 

ревизија регулаторне усклађености; ревизија правне 

усклађености; спровођење закона.  
 

(111) 83133 (181) 14.04.2032. 

(210) Ж- 2022-701 (220) 14.04.2022. 

 (151) 13.09.2022. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EZIBREMIQ 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску употребу.  
 

(111) 83134 (181) 15.03.2032. 

(210) Ж- 2022-474 (220) 15.03.2022. 

 (151) 14.09.2022. 

(732) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 

Oaks Parkway, San Jose, California 95119, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 25.03.03; 26.03.04; 26.03.07; 26.03.24  

(511) Кл. 9:  рачунарски хардвер; рачунарске 

периферне јединице; празне усб флеш меморије; 

рачунарски софтвер, снимљени; дискетне јединице у 

чврстом стању; рачунарска меморија, уређаји; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

полупроводнички уређаји; адаптери за флеш 

картице; картице са интегрисаним колима (паметне 

картице); апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; рачунари за управљање подацима; 

торбе за лаптопове; футроле за паметне телефоне; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; празне 

усб картице; усб прикључци; празне меморијске 

картице; спољашње чврсте јединице за рачунаре; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

програми (софтвери који се могу преузимати); 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

дискетне јединице; апарати за обраду података; 

електронске меморије; картице са чипом; електрични 

апарати за комутацију; чипови са интегрисаним 

колима; интегрисана кола; интерфејси за рачунаре; 

полупроводници; батерије, електричне; пуњачи 

батерија; извори нисконапонског напајања; 

електрични цевоводи.  

Кл. 16:  картонске кутије; каталози; приручници из 

области рачунарског хардвера; рачунарски 

приручници; упутства; материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата); приручници из области рачунарског 

софтвера; приручници за обуку; папирни материјали 

за паковање; папирне кутије; папир за умотавање и 

паковање; папирне етикете; пластичне кесе за 

паковање; пластична фолија за паковање; штампани 

проспекти; штампане брошуре; штампани 

информативни флајери; штампани информативни 

листови; штампане публикације; штампани леци; 

штампани приручници; штампане ствари; штампани 

билтени; штампани памфлети; натписи од папира 

или картона; инструменти за писање; налив пера и 

хемијске оловке (канцеларијски прибор); оловке; 

бележнице; канцеларијски материјал; налепнице 

(канцеларијски прибор); папир; папир за копирање 

(канцеларијски прибор).  

Кл. 35:  услуге оглашавања; компјутерско управљање 

подацима; пружање пословних информација; услуге 

малопродаје које се односе на футроле за уређаје за 

складиштење података; услуге малопродаје које се 

односе на рачунарски хардвер; услуге малопродаје 

које се односе на рачунарске периферне јединице; 

услуге малопродаје које се односе на рачунарски 

софтвер; услуге малопродаје које се односе на 

преносиве мултимедијалне читаче, плејере; 

ажурирање и одржавање података у рачунарским 

базама података.  

Кл. 42:  услуге рачунарског истраживања; дизајнирање 

рачунара; дизајн и развој рачунарског хардвера; 

рачунарство у облаку; рачунарско програмирање; 

саветовање у области рачунарског софтвера.  
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(111) 83135 (181) 21.03.2032. 

(210) Ж- 2022-502 (220) 21.03.2022. 

 (151) 14.09.2022. 

(732) Наташа Томашевић , Бате Јанковић 39,  

32102, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.22; 02.05.23; 25.01.09; 26.04.09; 26.04.14; 

26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15 

(591) црно, бела, црвена, плава, тегет, розе, тамно 

розе, браон  

(511) Кл. 9:  двд- дискови; аудио-дискови; аудио и 

видео траке; аудио књиге; дигитална музика која се 

може преузети; дигитална музика која се може 

преузети са интернета; дигиталне књиге које се могу 

преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са 

интернета; држачи и кутије за компакт-дискове и 

двд-дискове; емотикони за мобилне телефоне који се 

могу преузети; заштитне маске; звуци звона за 

телефоне који се могу преузети; звуци звона и 

графике за мобилне телефоне који се могу преузети; 

звучни и видео снимци; звучни записи; звучни 

записи музичког садржаја; звучни записи са 

музичким садржајем; интегрисани програмски 

пакети; интерактивни двд-дискови; интерактивни 

забавни софтвер за рачунаре; интерактивни компакт-

дискови и цд-ром-дискови; интерактивни 

мултимедијални рачунарски програми; кациге за 

мотоциклисте; кациге за вожњу скејтборд; компакт-

дискови; компакт дискови [аудио-видео; компакт 

дискови, двд и други дигитални носачи података; 

компакт-дискови за складиштење звука; компакт-

дискови за складиштење података; компакт-дискови 

са музичким садржајем; компакт диск плејери; кутије 

за компакт-дискове или двд-дискове; кутије за 

компакт-дискове; лењири; наочаре за децу; наочаре 

за сунце; наочаре за читање; наочаре [оптика]; 

наочаре са диоптријом; нетбук рачунари; образовни 

рачунарски софтвер; образовни софтвер за децу; 

оквири за наочаре за вид и за наочаре за сунце; 

оквири за сунчане наочаре; прави лењири [за 

мерење]; празне меморијске картице; празни цд-ром-

дискови за снимање звучног или видео записа; 

празни двд-дискови; празни компакт-дискови; 

празни магнетни дискови; преносиви двд читачи; 

преносиви мп3 читачи; претходно снимљене усб 

флеш меморије; претходно снимљене меморијске 

картице; програми за интерактивне видео игре; 

програми за интерактивне рачунарске игре; 

програми за обраду података; програми за 

рачунарске игре; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; програми оперативног система; 

рачунаљке; рамови за наочаре; рачунарске графике 

које се могу преузети; рачунарске дискете; 

рачунарске тастатуре; рачунарски алати за развој 

софтвера; рачунарски апликативни софтвер за 

мобилне телефоне; рачунарски графички софтвер; 

рачунарски хардвер и фирмвер; роботи за наставу; 

светлеће рекламе; светлећи знаци; слушалице; 

снимљени компакт дискови; снимачи цд дискова; 

снимачи догађаја; снимљени програми за рачунарске 

игре; софтвер; спортске наочаре; торбе за лаптопове; 

торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за 

мобилне телефоне; торбице за наочаре; угаони 

лењири за мерење; углови за мерење; угломери; 

унапред снимљене аудио траке са музичким 

садржајем; унапред снимљене видео траке; унапред 

снимљени цд-и-дискови [интерактивни компакт 

дискови]; унапред снимљени цд-ром-ови; унапред 

снимљени двд-дискови; унапред снимљени двд-

дискови за вежбе; унапред снимљени двд-дискови 

фитнеса; унапред снимљени аудио дискови; унапред 

снимљени видео-дискови; унапред снимљени видео 

садржаји; унапред снимљени компакт дискови; 

унапред снимљени магнетни носачи података; 

уређаји за надгледање беба; футроле за лаптоп 

рачунаре; футроле за наочаре; футроле за телефоне.  

Кл. 16:  адресари; акварел боје; албуми; албуми за 

аутограме; албуми за бебе; албуми за посебне 

прилике; албуми за самолепљиве сличице; амбалажа 

за флаше од папира или картона; анатомски модели 

за наставне и образовне сврхе; апарати за 

пластифицирање за кућну и канцеларијску употребу; 

апарати за развијање фотографија; атласи; 

бележнице; бележнице за писање; бележнице, 

нотеси; беле школске табле; бели картон; беџеви од 

картона; беџеви од папира; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; билтени; билтени са 

вестима [штампани материјал]; билтени [штампани 

материјал]; блокови за белешке; блокови за 

записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бојице; брисачи за беле 

табле; брисачи за табле за писање; брисачи за 

школске табле [брисачи креде]; бројеви 

[штампарски]; брошуре; ваучери; вежбанке; 

вежбанке [празне]; визит карте; визит картице; 

водене боје, сликарске; воштане боје; врећице 
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[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

глина за моделирање за децу; глобуси; годишњаци 

[штампана издања]; гравуре; графичке репродукције; 

гумени печати; гумице за брисање; дечије радне 

свеске; дечије сликовнице; дечији комплет папира за 

ликовно; дидактичке картице [наставни материјали]; 

дневници; дозатори лепљиве траке за канцеларијску 

и кућну употребу; дописнице, разгледнице; 

електрични зарезачи за оловке; енциклопедије; 

етикете за обележавање; жигови [печати]; зарезачи за 

оловке; заставе од папира; заштитне корице за 

књиге; заштитне навлаке за листове папира и 

странице књига; заштитни папир; зидне карте; зидни 

календари; изложбене кутије од папира или картона; 

илустрације; илустроване зидне мапе за образовне 

потребе; именици [штампани материјал]; 

интерактивне едукативне књиге за децу; 

информативне књиге; информативне књижице; 

информативни листови; календари; канцеларијска 

папирна галантерија; картице за писање кратких 

порука; картон; картон за паковање; картонска 

амбалажа; картонске етикете; картонске кутије; 

картонске ознаке; картонске позадине за увезивање 

књига; картонске посуде; картонски материјал за 

паковање; каталози; кесе од папира или пластике за 

паковање; кичице; књиге; књиге активности; књиге 

активности са налепницама; књиге за бојење; књиге 

за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге 

са песмама или нотама; књиге са причама; књижице; 

коверте; коверте за паковање од папира или 

пластике; корице књига; кошуљице за списе; креда 

за писање; креда за школске табле; креде за писање у 

штапићима; кутије за оловке; кутије за паковање од 

картона; кутије од картона за паковање; кутије од 

папира; кутије са бојама [школски материјал]; 

лењири за цртање; лепак за кућну употребу; лепак за 

папир или употребу у домаћинству; летци, флајери; 

леци; листајуће књиге; мале школске табле; мапе за 

документе; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјали за обуку и наставу; материјали за писање; 

материјали за увезивање књига и докумената; 

материјали за цртање; материјали за цртање за 

школске табле; музичке честитке, разгледнице; 

налепнице; наставни водичи; наставни материјали од 

папира; новине; нотеси; образовне књиге; образовне 

публикације; оквири за уметничке слике; оквири за 

фотографије; оловке; оловке са гумицама; омотачи за 

вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира; 

омоти за папир; опрема за игрице за играње улога у 

виду приручника; памфлети; папир; папир за свеске; 

папир за цртање; папир за часописе; папирне 

декорације за забаве; папирне етикете; папирне 

заставице; папирне кесе; папирне марамице; папирни 

натписи за торте; папирни нотеси; папирни плакати; 

папирни убруси за руке; папирни украси за забаве; 

папирни украси за колаче; папирни шаблони; папир 

са линијама; папир у листовима; пастелне бојице; 

пастелне бојице [креде у боји]; пернице за обичне и 

хемијске оловке; пернице за оловке; печати; печати 

који остављају отисак; писаљке за таблице; писаћи 

блокови; плакати од папира или картона; планови, 

пројекти; пластична фолија за паковање; подлоге за 

писање; подметачи од картона; подне налепнице; 

позивнице; показатељи датума; поклопци за оловке; 

постери; приручници; приручници за обуку; 

приручници за цртање; приручници са упутствима; 

приручници са упутствима за наставне потребе; 

проспекти; пуњење од картона; радне свеске са 

вежбама; разгледнице; рачунарски приручници; 

рачунске таблице; ребрасти картон; ребрасти папир; 

регистратори; рекламни натписи од папира или 

картона; реплике људских и животињских скелета, 

или делова скелета, и фосила за образовне сврхе; 

репродукције слика; рециклирани папир; речници; 

рођенданске честитке; рођендански споменари; 

роковници; романи; рукописи у књигама; ручни 

зарезачи; самокопирајући папир; свеске; свеске за 

вежбање рукописа; сетови хемијских оловака у боји; 

сигурносни папир; скице; сликарске оловке; 

сликарски блокови; сликарски комплети за децу; 

сликарски папир; слике; слике за бојење; 

сликовнице; слова, штампарска; сложиве кутије од 

картона; сложиве кутије од папира; софтвери и 

програми за обраду података у штампаном облику; 

спајалице; спајалице за новац; спајалице за папир; 

споменари; сталак за књиге [папирни канцеларијски 

материјал]; стони дневници; стони сетови; стрипови; 

сунђери за наношење боје; табле за плакате; табле за 

цртање; тврди картон; телефонски именици; торбе 

[омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; торбице за прибор за писање; 

тродимензионални модели за образовне потребе; 

тубе од картона; упутства; упутства за рачунарске 

програме; упутства за употребу рачунара; уџбеници; 

фасцикле за документа; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле од папира; филтер 

папир; фломастери; флуоросцентни папир; 

формулари [штампани]; фотографије; фотографски 

албуми; футроле за свеске; хартија и картон; 

хемијске оловке; цртежи; честитке, разгледнице; 

четкице за цртање; џепни календари; џепни нотеси; 

џепни роковници; шаблони за обележавање; 

шаблони за слова; шаблони за цртање; шаблони [од 

папира]; шестари; школска опрема [свеске и прибор 

за писање]; школске бележнице; школске табле; 

школске табле за школску и кућну употребу; 

школски годишњаци; штампана предавања; 

штампана саопштења за штампу; штампана упутства 

за употребу; штампане белешке са семинара; 

штампане брошуре; штампане етикете за пртљаг; 

штампане картице; штампане књиге; штампане 

књиге у области музичког образовања; штампане 
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књижице; штампане лекције; штампане награде; 

штампане периодичне публикације; штампане 

периодичне публикације из области фигуративне 

уметности; штампане позивнице; штампане 

публикације; штампане ствари; штампане таблице; 

штампане улазнице; штампани амблеми; штампани 

билтени; штампани информативни леци; штампани 

леци; штампани материјали за дописне школе; 

штампани материјали за обуку; штампани 

материјали за подучавање; штампани материјали за 

подучавање, образовање и наставу; штампани 

наставни материјали; штампани наставни планови; 

штампани образовни материјали; штампани планови; 

штампани поклон ваучери, некодирани; штампани 

приручници; штампани приручници са образовним 

методама; штампани промотивни материјали; 

штампани роковници; штампани сертификати; 

штампани узорци; штампани флајери; штампарска 

слова; штампарска слова, клишеи; штампарски 

бројеви и слова; штампарски папир.  

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење забавних 

догађаја; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа уживо; 

издавање књига; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за 

играње; испити из области образовања; истраживања 

у области образовања; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; 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 забавних догађаја; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; организовање 

спортских такмичења; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; писање песама; писање 

сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; планирање забава [забава]; 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 спортских догађаја; продукција 

музике; продукција представа; производња подкаста; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; услуге библиотека игара; услуге бојења 

лица; услуге забављача; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге музичког 

образовања; услуге обданишта; услуге образовања 

које пружају школе; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге разоноде; 

услуге спортских кампова; учење на даљину; 

фотографисање; фотографске репортаже; вођење 

обилазака културних знаменитости у образовне 

сврхе са водичем; вођење образовних догађаја; 

вођење образовних конференција; вођење 

образовних курсева; вођење образовних семинара; 

вођење образовних форума уживо; вођење обука; 

вођење радионица за обуку; вођење радионица и 

семинара; вођење радионица и семинара за 

уметничко процењивање; вођење семинара; вођење 

семинара за обуку; вођење спортских догађаја; 

вођење спортских такмичења; вођење такмичења на 

интернету; вођење учења на даљину на нивоу 

основног образовања; вођење часова; договарање, 

реализација и организација конгреса; договарање, 

реализација и организација конференција; 

договарање, реализација и организација концерата; 

договарање, реализација и организација семинара; 

договарање, реализација и организација семинара, 

предавања, презентација и симпозијума у вези са 

подучавањем језика; додатно образовање; 

електронске издавачке услуге; електронске 

публикације текстова и штампаног материјала, осим 

рекламних текстова, на интернету; забава у виду 

извођења вокалних дела уживо; забава у виду 

извођења плесних садржаја уживо; забава у виду 

извођења уживо аудио и визуелних дела; забава у 

виду извођења уживо аудио и визуелних дела, 

музичких, мешовитих, информативних и 

комичарских дела; забава у виду концертних 

наступа; забава у виду музичких извођења уживо; 

забава у виду наступа уживо; забава у виду наступа 

уживо и наступа замаскираних ликова уживо; забава 

у виду наступа уживо од стране музичких оркестара; 

забава у виду позоришних представа; забава у виду 

редовних телевизијских програма у области забаве за 

децу; забава у виду спортских такмичења; забава у 

виду спортских турнира; забава у виду спортских 

утакмица; забава у виду телевизијског програма 

информативног садржаја који се емитује уживо; 

забавне и културне активности; забавне и спортске 

активности; извођења наступа уживо; извођење 

концерата; извођење музичких концерата; извођење 

уживо божићне музике; извођење уживо наступа 

који садрже унапред снимљена вокална и 

инструментална извођења; извођење хумористичких 

наступа уживо; издавање аудио књига; издавање 

билтена; издавање брошура; издавање годишњака; 

издавање докумената у области образовања, науке, 
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јавног права и друштвених питања; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа; издавање електронских новина којима је 

могуће приступити путем глобалне рачунарске 

мреже; издавање електронских онлајн периодичних 

издања; издавање електронских публикација; 

издавање електронских часописа; издавање интернет 

часописа; издавање информативних листова; 

издавање и уређивање књига, новина и периодичних 

часописа; издавање и уређивање магазина; издавање 

и уређивање новина; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; издавање и уређивање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање и уређивање штампаног 

материјала, књига, новина и периодичних часописа, 

осим за рекламне потребе; издавање календара; 

издавање каталога; издавање књига и магазина; 

издавање књига и часописа; издавање књига, 

магазина, годишњака и журнала; издавање књига, 

периодичних издања, часописа, новина и билтена; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; издавање књига, часописа и 

новина на интернету; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање новина; издавање 

образовних материјала; издавање приручника за 

обуку; издавање приручника; издавање приручника 

за образовање и оспособљавање; издавање 

проспеката; издавање рекламног материјала за 

потребе забаве и подучавања; издавање текста 

песама у облику књиге; издавање текста песама у 

форми партитуре; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање уџбеника; издавање часописа; издавање 

часописа за потрошаче; издавање часописа и књига у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату на интернету; издавање 

штампаних именика; издавање штампаног 

материјала; издавање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, и у електронском формату, 

осим у рекламне сврхе; издавање штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, у 

електронском формату; издавање штампаног 

материјала у електронском формату на интернету; 

издавачке услуге; издавачке услуге за дигиталну 

видео, аудио и мултимедијалну забаву; издавачке 

услуге, осим штампања; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; изнајмљивање образовних 

материјала; изнајмљивање опреме, апарата и 

сценографије за позоришне позорнице или 

телевизијске студије; изнајмљивање опреме за 

спортско роњење; изнајмљивање штампаних 

публикација; изнајмљивање штампаног материјала; 

информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информатичка обука; 

информације које се односе на забаву у вези са 

рачунарским играма које се пружају на интернету са 

рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; информације које се односе 

на образовање и забаву; информације које се односе 

на образовање и забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; информације које се односе на 

образовање или забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета путем 

телевизијских или радио програма; информације о 

активностима у слободно време; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку; 

консултантске услуге које се односе на образовање и 

обуку руководства и особља; консултантске услуге 

које се односе на обуку и усавршавање; 

консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области потешкоћа у учењу; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење колоквијума; консултовање које се односи на 

организовање и вођење радионица за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење концерата; консултовање које се односи на 

упприличавање и вођење конгреса; консултовање у 

вези са стручним оспособљавањем; културне 

активности; културне, образовне или забавне услуге 

које пружају уметничке галерије; курсеви учења на 

даљину; мултимедијално издавање електронских 

издања; мултимедијално издавање књига; 

мултимедијално издавање књига, магазина, дневника 

и електронских издања; мултимедијално издавање 

магазина, часописа и новина; мултимедијално 

издавање штампаног материјала; напредна обука; 

објављивање летака; објављивање музичких 

текстова; објављивање онлајн прегледа из области 

забаве; објављивање резултата клиничких 

испитивања; објављивање резултата клиничких 

тестирања фармацеутских препарата; објављивање 

рецензија; образовање из области музике и забаве; 

образовање из области руковођења предузећем; 

образовање и обука из области музике и забаве; 

образовање и обука који се односе на очување 

природе и животне средине; образовање и обука у 

области обраде електронских података; образовање и 

обука у области услуга медицине рада и безбедности 

на раду; образовање одраслих; образовање, 

подучавање и обука; образовне и забавне активности 
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које се пружају у вези са крстарењима и излетима; 

образовне и забавне услуге; образовне услуге у виду 

тренинга; образовно тестирање; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; омогућавање коришћења простора и опреме 

за представе; омогућавање онлајн семинара обуке; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима за 

подучавање математике, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима из 

области транспорта, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа онлајн видео садржајима из 

области финансија, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима о 

инспиративним и мотивационим темама за жене, 

који се не могу преузети; омогућавање приступа он-

лајн видео садржајима у вези са научним 

информацијама из области климатских промена, који 

се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

издањима у облику новинских чланова за децу, која 

се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

магазинима који садрже информације из области 

компјутерских игара и који се не могу преузети; 

омогућавање програма обуке; онлајн електронско 

издавање књига и периодичне штампе; онлајн 

издавање електронских магазина; онлајн издавање 

електронских новина; онлајн издавање електронских 

часописа; онлајн издавање часописа или дневника 

[услуге веблога]; он-лајн публикације електронских 

књига; онлајн услуге забаве; организација и вођење 

балова; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација и пружање услуга игара и 

такмичења путем интернета; организација представа 

и концерата; организовање догађаја из области 

архитектуре у образовне или културне сврхе; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење културних активности; организовање и 

вођење семинара за обуку; организовање и вођење 

спортских и догађаја из културе; организовање и 

вођење спортских такмичења; организовање и 

вођење спортских такмичења и игара; организовање 

и вођење спортских такмичења и игара у области 

кошарке; организовање игара и такмичења; 

организовање игара и такмичења путем интернета; 

организовање изложби у културне и образовне сврхе; 

организовање и реализација дневних курсева за 

одрасле; организовање и реализација забавних, 

спортских и културних активности; организовање и 

реализација курсева за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, симпозијума и 

семинара; организовање и реализација образовних 

конференција; организовање и реализација 

предавања; организовање и реализација радионица, 

туторијала, семинара и конференција; организовање 

и реализација састанака у области образовања; 

организовање и реализација семинара и радионица за 

обуку; организовање конгреса и конференција за 

културне и образовне потребе; организовање 

концерата; организовање културних и уметничких 

догађаја; организовање курсева за обуку на 

образовним институцијама; организовање курсева 

обуке; организовање курсева учења на даљину; 

организовање наступа уживо; организовање 

образовних активности за потребе летњих кампова; 

организовање образовних догађаја; организовање 

образовних, забавних, културних и спортских 

такмичења; организовање образовних курсева; 

организовање образовних наступа; организовање 

образовних семинара; организовање образовних 

форума уживо; организовање обука; организовање 

подучавања језика; организовање програма за обуку 

младих; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

организовање радионица и семинара; организовање 

часова; подучавање језика; подучавање певања; 

подучавање плеса за децу; пословна обука; пословно 

образовање; представљање аудио и визуелних 

записа; припремање обуке; припрема наставних 

планова, курсева, уџбеника и испита; припрема 

образовних курсева и испита; пружање додатних 

курсева; пружање електронских издања, која се не 

могу преузети, са глобалне рачунарске мреже; 

пружање електронских издања, која се не могу 

преузети, са интернета; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети; пружање 

електронских публикација које се не могу преузети 

са глобалне рачунарске мреже или путем интернета; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети, у вези са подучавањем језика; пружање 

забаве; пружање инструкција у прављењу накита; 

пружање информација из области образовања; 

пружање информација које се односе на наставак 

образовања путем интернета; пружање информација 

у вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и 

културним активностима; пружање језичких курсева; 

пружање курсева обуке; пружање образовних 

курсева; пружање образовних курсева, предавања, 

семинара и програма за обуку младих; пружање 

обуке и образовања; пружање онлајн информација из 

области образовања; пружање он-лајн туторијала; 

пружање онлајн услуга подучавања; пружање услуга 

едукативне забаве за децу у центрима за ваншколске 

активности; пружање услуга он-лајн обуке; пружање 

услуге оспособљавања и усавршавања; услуге 

образовања и обуке; услуге подучавања виших 

разреда основних школа; услуге подучавања у 

основним школама; услуге тумачења и превођења; 
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услуге учења на даљину; услуге учења на даљину 

које се пружају на интернету; услуге учитељске 

обуке; услуге филмске, музичке, спортске, видео и 

позоришне забаве; услуге школа језика; часови 

употребе рачунаљке; ширење образовног материјала.  
 

(111) 83136 (181) 10.03.2032. 

(210) Ж- 2022-455 (220) 10.03.2022. 

 (151) 15.09.2022. 

(732) PRO ZDENKA KABLI DOO Negotino, 

Pepelishte, Negotino, MK 

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

11000, Београд 

(540) 

PRO ZDENKA KABLI 

(511) Кл. 6:  алуминијумска жица, бодљикава жица, 

метални завртњи за везивање каблова, спојнице за 

каблове од метала, неелектричне/кабловске везе од 

метала, неелектрични, каблови од метала, неелектрични, 

клипсе од метала за каблове и цеви, бакарна жица, 

неизолована, гвоздена жица, жица за лемљење од 

метала, челична жица, телфер каблови, жица од обичних 

металних легура, осим жица за осигураче, жичана 

тканина/жичана газа, жица од обичног метала, жичана 

ужад, затезачи жице [затезне везе].  

Кл. 9:  каблови, електрични, коаксијални каблови, 

бакарна жица, изолована, снопови електричних жица 

за аутомобиле, оптички каблови / каблови од 

оптичких влакана, жица за осигураче, 

идентификациони омотачи за електричне жице, 

идентификациони навоји за електричне жице, спојне 

чауре за електричне каблове, магнетне жице, 

материјали за електричне мреже [жице, каблови], 

омотачи за електричне каблове, каблови за 

стартовање мотора, телеграфске жице, телефонске 

жице, конектори за жице [електрични), жице, 

електричне.  

Кл. 35:  трговина кабловима и жицама.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.02.2022. - 15.03.2022. године: 

 

Жиг рег. бр. 19329 чији је носилац 

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d, Oreško 

nabrežje 9, 2000 Maribor, SI, престао је да важи дана 

02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 19282 чији је носилац ARLA 

FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, DK, 

престао је да важи дана 02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26257 чији је носилац CASTROL 

LIMITED, WAKEFIELD HOUSE, PIPERS WAY, 

SWINDON, WILTSHIRE SN3 1RE, ENGLAND, GB, 

престао је да важи дана 26.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 26241 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 26.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39194 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 18.02.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39307 чији је носилац MARS 

INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 19.02.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 38940 чији је носилац 

ASTRAZENECA AB, S-151 85 SODERTALJE, SE, 

престао је да важи дана 19.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 38941 чији је носилац REXAIR 

LLC, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, 

Michigan 48084, US, престао је да важи дана 

25.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 38968 чији је носилац MARS 

INCORPORATED, 6885 ELM STREET MCLEAN 

VIRGINIA 22101-3883, US, престао је да важи дана 

25.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 38894 чији је носилац PFIZER 

ENTERPRISES SARL, ROND-POINT DU 

KIRCHBERG 51, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG, LU, престао је да 

важи дана 26.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39313 чији је носилац HBI 

Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware limited 

liability company), 1000 East Hanes Mill Road, 

Winston-Salem, North Carolina 27105, US, престао је 

да важи дана 03.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39092 чији је носилац HBI 

Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware limited 

liability company), 1000 East Hanes Mill Road, 

Winston-Salem, North Carolina 27105, US, престао је 

да важи дана 03.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 39211 чији је носилац 

INDUSTRIA COLUMBIANA DE CAFE S.A., 

MEDELLIN, CO, престао је да важи дана 05.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 39124 чији је носилац 

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 IVAR 

AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, US, 

престао је да важи дана 06.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47749 чији је носилац Pfizer 

Products Inc. korporacija organizovana i postojeća po 

zakonima države Connecticut, Eastern Point Road, 

Groton, Connecticut 06340,, US, престао је да важи 

дана 23.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47589 чији је носилац Pfizer 

Products Inc. (a Connecticut corporation), Eastern Point 

Road, Groton, Connecticut 06340, US, престао је да 

важи дана 23.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47590 чији је носилац Pfizer 

Products Inc. (korporacija organizovana i postojeća po 

zakonima države Connecticut), Eastern Point Road, 

Groton, Connecticut 06340, US, престао је да важи 

дана 23.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 50905 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 01.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 50906 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 01.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47712 чији је носилац PepsiCo, 

Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US, 

престао је да важи дана 01.03.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 50228 чији је носилац 

*BIOCLINIQUE LABS* SZR Dimitrijević Branko, 

Beograd, Oplenačka 37, YU, престао је да важи дана 

02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47927 чији је носилац INVENSYS 

plc., 3rd Floor, 40 Grosvenor Place, London SW1X 

7AW United Kingdom, GB, престао је да важи дана 

02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47895 чији је носилац Capsugel 

Belgium NV, Rijksweg 11, 2880 Bornem, BE, престао 

је да важи дана 05.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47715 чији је носилац PepsiCo, 

Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US, 

престао је да важи дана 06.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47896 чији је носилац Elan 

Corporation plc, Treasury Building, Lower Grand Canal 

Street, Dublin, IE, престао је да важи дана 06.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 48812 чији је носилац Elan 

Corporation plc, Treasury Building, Lower Grand Canal 

Street, Dublin, IE, престао је да важи дана 06.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44665 чији је носилац 

*BROKAT* D.O.O. Preduzeće za proizvodnju odeće, 

Ive Andrića 91, Novi Pazar, YU, престао је да важи 

дана 07.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45003 чији је носилац 

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tolstojeva 63, 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 07.03.2032. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 47976 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o. za razvoj, proizvodnju i prodaju 

lijekova i farmaceutskih proizvoda, Prilaz Baruna 

Filipovića 25, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

09.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48199 чији је носилац 

SUMITOMO CORPORATION, 8-11, Harumi 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan, JP, престао је да важи дана 

09.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 45150 чији је носилац 

"BIOFARM" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju, promet i 

usluge u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, Vladimira 

Popovića 32, Beograd, YU, престао је да важи дана 

09.03.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 49903 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 12.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 47929 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA  

FABRIKA BISKVITA CRVENKA, Маршала Тита 

245, 25220 Црвенка, RS, престао је да важи дана 

14.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 48950 чији је носилац N.V. 

Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL, престао је 

да важи дана 16.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64567 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године 

 

Жиг рег. бр. 64566 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64565 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64564 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64563 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64753 чији је носилац Warriors 

Dance Festival Limited, Holed Stone Barn, Stisted 

Cottage Farm, Hollies Road, Bradwell, Braintree, Essex, 

CM77 8DZ, UK, престао је да важи дана 21.02.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64757 чији је носилац EYGN 

Limited, One Montague Place East Bay Street, Nassau, 

BS, престао је да важи дана 21.02.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64505 чији је носилац MEGGLE 

AG, Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg am Inn, DE, 

престао је да важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64643 чији је носилац Gabor 

Kovač, Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64644 чији је носилац Gabor Kovač, 

Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да важи дана 

21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64646 чији је носилац Gabor 

Kovač, Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да 

важи дана 21.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64658 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64665 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64666 чији је носилац SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD, 416, Maetan-dong, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR, престао је 

да важи дана 22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64642 чији је носилац 

INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL 

PROPERTY COMPANY, LLC, 2701 Navistar Drive, 

Suite 7-3E, Lisle, IL 60532, US, престао је да важи 

дана 22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64647 чији је носилац ADP d.o.o. 

Mladenovac, Kralja Petra I br. 334, 11400 Mladenovac, 

RS, престао је да важи дана 22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64638 чији је носилац adidas 

International Marketing BV, Hoogoorddreef 9a, 1101 

BA Amsterdam ZO, NL, престао је да важи дана 

22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64719 чији је носилац adidas 

International Marketing BV, Hoogoorddreef 9a, 1101 

BA Amsterdam ZO, NL, престао је да важи дана 

22.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66194 чији је носилац Merck 

KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, DE, 

престао је да важи дана 23.02.2022. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 65117 чији је носилац Zentiva, 

k.s., U kabelovny 130, 10237 Praha 10 Dolní 

Měcholupy, CZ, престао је да важи дана 23.02.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64636 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o , Autoput 22, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 24.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64637 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o, Autoput 22, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 24.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64596 чији је носилац PANACEA 

BIOTEC LTD., B-1 Extn./A-27, Mohan Co-operative 

Industrial Estat, Mathura Road, New Delhi-110 044, IN, 

престао је да важи дана 24.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64692 чији је носилац  Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889 , US, престао је да важи 

дана 24.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64787 чији је носилац Miodrag 

Stanković, 22. decembar 29, 37000 Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 25.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64678 чији је носилац PD "TID" 

DOО, Dubrovačka 180, Novi Pazar, RS, престао је да 

важи дана 28.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64679 чији је носилац PD "TID" 

DОО, Dubrovačka 180, Novi Pazar, RS, престао је да 

важи дана 28.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64800 чији је носилац ESENSA 

d.o.o., Slobodna zona, Viline Vode bb, 11000 Beograd - 

Palilula, RS, престао је да важи дана 28.02.2032. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64746 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

CH, престао је да важи дана 28.02.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64828 чији је носилац DONNA 

NATURA DOO, Омладинских бригада 7ђ, 11070 

Београд-Нови Београд, RS, престао је да важи дана 

01.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65235 чији је носилац ИНТ 011 

доо, Варешка 3а, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 01.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64728 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 02.03.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 64716 чији је носилац Wagen 

International d.o.o. Beograd, Novi Beograd, 

Omladinskih brigada 102, RS, престао је да важи дана 

02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64854 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR, престао је да 

важи дана 02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64857 чији је носилац 

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR, престао је да 

важи дана 02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64748 чији је носилац Beats 

Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 

Santa Monica, CA 90404, US, престао је да важи дана 

02.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64730 чији је носилац Nacionalna 

alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), 

Makedonska 30/VII, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 06.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64731 чији је носилац Nacionalna 

alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), 

Makedonska 30/VII, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 06.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64916 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 07.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64790 чији је носилац BIGZ 

OFFICE GROUP d.o.o., Bulevar vojvode Mišića 17, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

07.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65377 чији је носилац ESENSA d.o.o., 

Slobodna zona, Viline Vode bb, Beograd - Palilula, RS, 

престао је да важи дана 07.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65366 чији је носилац ESENSA d.o.o., 

Slobodna zona, Viline Vode bb., 11000 Beograd - Palilula, 

RS, престао је да важи дана 07.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64989 чији је носилац ESENSA 

d.o.o., Slobodna zona, Viline Vode bb, 11000 Beograd - 

Palilula, RS, престао је да важи дана 07.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64809 чији је носилац ESENSA 

d.o.o., Slobodna zona, Viline Vode bb, 11000 Beograd - 

Palilula, RS, престао је да важи дана 07.03.2022. 

године. 

Жиг рег. бр. 64759 чији је носилац GSM 3G 

Company Doo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 95а, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64764 чији је носилац GSM 3G 

Company Doo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 95а, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65067 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju 

vode Banja Vrujci, La Roucci Voda d.o.o., Mionica, 

Gornja Toplica, RS, престао је да важи дана 

08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64684 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64685 чији је носилац Sulphur 

Mills Limited, 604/605, 349 Business Point, W.E. 

Highway, Andheri (East), Mumbai 400069, IN, престао 

је да важи дана 08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64591 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, 

престао је да важи дана 08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66299 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64751 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 63957 чији је носилац 

HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac , Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS, престао 

је да важи дана 08.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64935 чији је носилац CITY 

FASHION D.O.O., Pavla Popovića 35b, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 09.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64599 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb, 

34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана 

09.03.2022. године. 
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Жиг рег. бр. 65923 чији је носилац HEĆIN 

DOO za trgovinu, Svetozara Markovića 161, Pančevo , 

RS, престао је да важи дана 09.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 66490 чији је носилац NIP 

NEDELJNIK DOO BEOGRAD, Aleksandra Belića 21, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 09.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64870 чији је носилац PANACEA 

BIOTEC LTD., B-1 Extn./A-27, Mohan Co-operative 

Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110 044, 

IN, престао је да важи дана 10.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64771 чији је носилац Merck Sharp & 

Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US, престао је да важи дана 

10.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64750 чији је носилац Udruženje 

građana "Pokreni Srbiju", Vidikovački venac 80а, 11090 

Rakovica, RS, престао је да важи дана 13.03.2022. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 64729 чији је носилац Privredno 

društvo DA FU SHENG Doo Beograd, Jurija Gagarina 

89/lokal 96A, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 14.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 63992 чији је носилац 

APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., 25260 Apatin, 

Trg oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана 

16.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64752 чији је носилац AstraZeneca  

AB, SE-151 85 Sődertälje , SE, престао је да важи дана 

16.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 64762 чији је носилац SOCIETE 

GENERALE (a French corporation), 29, boulevard 

Haussmann, 75009 Paris, FR, престао је да важи дана 

16.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 63958 чији је носилац 

HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac , Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS, престао 

је да важи дана 16.03.2022. године. 

 

Жиг рег. бр. 65419 чији је носилац Момчило 

Ђурђић, Јеврејска 12/8, 18300 Пирот, RS, престао је 

да важи дана 22.02.2022. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.08.2022. - 15.09.2022. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15451 

промењена је у UPL Limited, 3-11, G.I.D.C., VAPI, 

DISTT. VALSAD GJ 396195, IN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38235 

промењена је у AUTODESK, INC., The Landmark @ 

One Market, 1 Market Street, Suite 400, San Francisco, 

CA 94105, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38458 

промењена је у AUTODESK, INC., The Landmark @ 

One Market, 1 Market Street, Suite 400, San Francisco, 

CA 94105, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39362 

промењена је у JT International SA, 8, rue Kazem 

Radjavi, 1202, Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39559 

промењена је у Chiquita Brands L.L.C., DCOTA Office 

Center, 1855 Griffin Road, Suite C-436, Fort 

Lauderdale, FL 33004-2275, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39655 

промењена је у VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION, 900 Metro Center Boulevard, Foster 

City, California 94404, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39667 

промењена је у PERNOD RICARD USA, LLC, 250 

Park Avenue, 17th Floor , New York, NY 10177, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41678 

промењена је у PFIZER HEALTH AB, 

Vetenskapsvagen 10, 191 90 Sollentuna, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48208 

промењена је у COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 23, Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48458 

промењена је у MMS USA HOLDINGS, INC., 1209 

Orange Street, Wilmington, DE 19801, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48516 

промењена је у "Polymers Group" d.o.o., Прва 

индустријска бб, 22330 Нова Пазова, RS; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50339 

промењена је у "Polymers Group" д.o.o., Прва 

индустријска бб, 22330 Нова Пазова, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50340 

промењена је у "Polymers Group" д.o.o., Прва 

индустријска бб, 22330 Нова Пазова, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62601 

промењена је у Društvo sa ograničenom odgovornošću 

NIVA, Чурушкa 54, 21230 Жабаљ, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62801 

промењена је у AKWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New 

York, NY 10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63278 

промењена је у AKWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New 

York, NY 10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63279 

промењена је у AKWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New 

York, NY 10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63280 

промењена је у AKWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New 

York, NY 10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63281 

промењена је у AKWHP, LLC, 530 Fifth Avenue, New 

York, NY 10036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64582 

промењена је у ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

СРБИЈЕ, Јапанска бр. 35, 11070 Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65811 

промењена је у Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, 

One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, New 

York 10006, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65814 

промењена је у Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, 

One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, New 

York 10006, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76960 

промењена је у Немања Михаљчић, Уроша 

Матриновића 10/13, 11070 Нови Београд, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 82868 

промењена је у Dongguan Williams Technology Co., 

Ltd., Room 803, No. 228, Chang 'an Zhen 'an Mid Road, 

Chang 'an Town, Dongguan, Guangdong, CN; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 17380 извршен је пренос на Polaroid 

IP B.V., Hoge Bothofstraat 45, 7511ZA, Enschede, NL; 

 

За жиг бр. 45538 извршен је пренос на Qingdao 

Haishang Zhicai Management Consulting Co., Ltd., 

Haier Industrial Park, No. 1 Haier Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, CN; 

 

За жиг бр. 48304 извршен је пренос на 

GILDAN USA INC., 1980 Clements Ferry Road, 

Charleston, SC 29492, US; 

 

За жиг бр. 48304 извршен је пренос на Gildan 

Activewear SRL, A Barbados society with restricted liability, 

Newton, Christ Church , Barbados, BB 17047, BB; 

 

За жиг бр. 48458 извршен је пренос на MMS 

USA HOLDINGS, INC., 35 West Wacker Drive, 

Chicago, IL 60601, US; 

 

За жиг бр. 48476 извршен је пренос на 

GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME 

OF CATERING SERVICES, Athens International 

Airport El. Venizelos, Building 14B, 19019 Spata, GR; 

 

За жиг бр. 48631 извршен је пренос на 

GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME 

OF CATERING SERVICES, Athens International 

Airport El. Venizelos, Building 14B, 19019 Spata, GR; 

 

За жиг бр. 57739 извршен је пренос на BUNGE 

SA, Route de Florissant 13, 1206 Geneve, CH; 

 

За жиг бр. 66033 извршен је пренос на LUKA 

BAČKA PALANKA društvo sa ograničenom 

odgovornošću za pristanišnu skladišnu delatnost bačka 

palanka, Индустријска зона 35, Бачка Паланка, RS; 

 

За жиг бр. 70635 извршен је пренос на Ringier 

Serbia doo Beograd-Stari Grad, Косовска бр.10, 11000 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 73844 извршен је пренос на 

RIBELLA FOODS DOO Bački Jarak, Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS; 

 

За жиг бр. 77352 извршен је пренос на 

RIBELLA FOODS DOO Bački Jarak, Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS; 

 

За жиг бр. 77848 извршен је пренос на STRAUSS 

ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI, Милоша Обилића 41, 

22310 Шимановци-Пећинци, RS; 

 

За жиг бр. 78099 извршен је пренос на PAAR GmbH, 

Werdhölzlistrasse 8, Zürich, CH; 

 

За жиг бр. 78321 извршен је пренос на RIBELLA 

FOODS DOO Bački Jarak, Цара Лазара бб, 21234 

Бачки Јарак, RS; 

 

За жиг бр. 78652 извршен је пренос на RIBELLA 

FOODS DOO Bački Jarak, Цара Лазара бб, 21234 

Бачки Јарак, RS; 

 

За жиг бр. 80121 извршен је пренос на RIBELLA 

FOODS DOO Bački Jarak, Цара Лазара бб, 21234 

Бачки Јарак, RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  30/2022 - 34/2022 (11.08.2022. – 08.09.2022.) 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1676682 

(151) 28.04.2022 

(540) 

GEORGE 

BUSINESS 

(732) Erste Group Bank AG 

(511)  09  35  36  38  42 

(111) 1676743 

(151) 18.05.2022 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  19 

(111) 1676757 

(151) 20.05.2022 

(540) 

 

(732) Henan Shuanghui 

Investment & Development 

Co., Ltd. 

(511)  29  30 

(111) 1676818 

(151) 15.06.2022 

(540) 

OSMI 

(732) VIMBOX LIMITED 

(511)  16  25  28  35  41 

(111) 1676842 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "UPECO" 

(511)  01  03  05 

(111) 1676855 

(151) 10.12.2021 

(540) 

 

(732) PIRELLI & C. S.p.A. 

(511)  09  12  14  16  17  18  

25  28  35  37  41  42 

(111) 1676856 

(151) 01.12.2021 

(540) 

NEVERA 

(732) Bugatti Rimac d.o.o. 

(511)  14  25  28 

(111) 1676868 

(151) 17.05.2022 

(540) 

 

(732) VITAR, s.r.o. 

(511)  05 

(111) 1676914 

(151) 14.06.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  

"NEUROTECHNOLOGY" 

(511)  10  28 

(111) 1676936 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) Baoding Qingmu 

Leather Manufacturing Co., 

Ltd. 

(511)  18 

(111) 1676941 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) Chongqing Senci 

Import & Export Trade Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1677011 

(151) 23.11.2021 

(540) 

 

(732) YILDIZ ENTEGRE 

AGAC SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  17  35 

(111) 1677028 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  07  09 

(111) 1677029 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  07  09 

(111) 1677069 

(151) 15.07.2022 

(540) 

AQUANANDA 

(732) Dart Industries Inc. 

(511)  21 

(111) 1677092 

(151) 14.02.2022 
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(540) 

FORSPACE 

(732) Forspace Solutions 

GmbH 

(511)  09  42 

(111) 1677115 

(151) 16.09.2021 

(540) 

 

(732) Kryvenko Artur and 

Limarenko Vitalii 

(511)  25  35  41 

(111) 1677116 

(151) 05.11.2021 

(540) 

SYNEVO 

(732) Whimsical Holding 

Limited 

(511)  42  44 

(111) 1677117 

(151) 05.11.2021 

(540) 

 

(732) Whimsical Holding 

Limited 

(511)  42  44 

(111) 1677118 

(151) 07.11.2021 

(540) 

 

(732) Whimsical Holding 

Limited 

(511)  42  44 

(111) 1677120 

(151) 07.11.2021 

(540) 

 

(732) Medicover Holding 

(Cyprus) Limited 

(511)  42  44 

(111) 1677121 

(151) 07.11.2021 

(540) 

 

(732) Medicover Holding 

(Cyprus) Limited 

(511)  42  44 

(111) 1677130 

(151) 25.10.2021 

(540) 

 

(732) URGANCI GIDA 

TURİZM İNŞAAT 

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 45 

(511)  05  29  30  35 

(111) 1677139 

(151) 17.01.2022 

(540) 

RAMMER 

(732) Sandvik Mining and 

Construction Oy 

(511)  07  09  42 

(111) 1677160 

(151) 14.02.2022 

(540) 

 

(732) Forspace Solutions 

GmbH 

(511)  09  42 

(111) 1677161 

(151) 18.02.2022 

(540) 

solutions driven by 

you 

(732) Ferdinand Bilstein 

GmbH + Co. KG 

(511)  01  04  12  16  35 

(111) 1677168 

(151) 08.03.2022 

(540) 

 

(732) Sea Shepherd 

Conservation Society 

(511)  16  25  35  41  42 

(111) 1677178 

(151) 25.02.2022 

(540) 

 

(732) Averys S.A. 

(511)  07  09  37  39 

(111) 1677180 

(151) 25.02.2022 

(540) 

stow e. scala 

(732) Averys S.A. 

(511)  07  09  37  39 

(111) 1677182 

(151) 21.01.2022 

(540) 

 

(732) Keenetic Pte Ltd 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1677185 

(151) 29.03.2022 

(540) 

CIACKDENT 

(732) ZHERMACK S.p.A. 

(511)  01  05  10 

(111) 1677189 

(151) 21.03.2022 

(540) 

NET ZERO 

(732) AmSafe Bridport 

Limited 

(511)  22 

(111) 1677194 

(151) 24.03.2022 

(540) 

BeA 

(732) BeA GmbH 

(511)  06  07  08 

(111) 1677264 

(151) 01.06.2022 

(540) 

 

(732) Stürmer Maschinen 

GmbH 

(511)  01  06  07  09 

(111) 1677267 

(151) 06.06.2022 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi KOLA DOOEL 

izvoz-uvoz Skopje 

(511)  34  35 

(111) 1677271 

(151) 26.04.2022 

(540) 

VARGON 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17  19 

(111) 1677282 

(151) 15.04.2022 

(540) 
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(732) COPA ISI 

SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  11 

(111) 1677310 

(151) 14.06.2022 

(540) 

OXYLOS 

(732) ANEOLIA 

(511)  09 

(111) 1677382 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) BASAL TEKNİK 

TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  18  20  22  24  27 

(111) 1677397 

(151) 27.04.2022 

(540) 

TWELVE99 

(732) Arelion AB 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1677442 

(151) 26.04.2022 

(540) 

 

(732) VARGON d.o.o. 

(511)  11  17  19 

(111) 1677459 

(151) 26.04.2022 

(540) 

AnkerWork 

(732) Anker Innovations 

Limited 

(511)  09 

(111) 1677535 

(151) 13.06.2022 

(540) 

NEU-JKF 

PROCESS 

(732) NEU PROCESS 

(511)  07  09  37  42 

(111) 1677537 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z 

o.o. 

(511)  28 

(111) 1677599 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) JETHARAM 

NEMARAM GEHLOT 

(511)  03 

(111) 1677614 

(151) 09.06.2022 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1677618 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) Midea Group Co., 

Ltd. 

(511)  11 

(111) 1677633 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

(732) FUJIAN DOOFAR 

OUTDOOR SPORTING 

GOODS CO.,LTD 

(511)  12 

(111) 1677647 

(151) 14.04.2022 

(540) 

AGRO 

(732) AGRO AG 

(511)  06  07  09  12  17  19  

20  37  42 

(111) 1677668 

(151) 29.11.2021 

(540) 

 

(732) PIRELLI & C. S.p.A. 

(511)  01  04  07  08  11  36  

38  39  40 

(111) 1677672 

(151) 03.11.2021 

(540) 

 

(732) TERABIO PACK 

SRL 

(511)  16  17  35 

(111) 1677676 

(151) 15.11.2021 

(540) 

 

(732) İHLAS EV 

ALETLERİ İMALAT 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07  11 

(111) 1677678 

(151) 12.01.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1677689 

(151) 03.01.2022 

(540) 

 

(732) Marc O'Polo License 

AG 

(511)  03  08  09  14  18  20  

21  24  25  27  35 

(111) 1677690 

(151) 03.01.2022 

(540) 

 

(732) Marc O'Polo License 

AG 

(511)  03  08  09  14  18  20  

21  24  25  27  35 

(111) 1677707 

(151) 26.01.2022 

(540) 

 

(732) NOGOMETNA 

ZVEZA SLOVENIJE 

(511)  35  41 

(111) 1677718 

(151) 11.03.2022 

(540) 

 

(732) ENERJİSA ÜRETİM 

SANTRALLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  04  06  07  09  35  39  

40 

(111) 1677721 

(151) 28.03.2022 
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(540) 

 

(732) Probiotic (R)evolution 

s.r.o. 

(511)  05  32 

(111) 1677726 

(151) 25.02.2022 

(540) 

gamigo group 

(732) gamigo AG 

(511)  09  28  35  38  41  42 

(111) 1677736 

(151) 13.04.2022 

(540) 

Transpower 

(732) RAPS GmbH & Co. 

KG 

(511)  01  30 

(111) 1677738 

(151) 13.04.2022 

(540) 

Kombikut 

(732) RAPS GmbH & Co. 

KG 

(511)  01  30 

(111) 1677757 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) PEGAS TOURISTIK 

UK LIMITED 

(511)  39  43 

(111) 1677802 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) MAKE UP FOR 

EVER 

(511)  03  16  21  35  41  44 

(111) 1677803 

(151) 16.03.2022 

(540) 

 

(732) MAKE UP FOR 

EVER 

(511)  03  35  44 

(111) 1677838 

(151) 07.07.2022 

(540) 

FALLWIND 

(732) CANTINA 

PRODUTTORI 

S.MICHELE-APPIANO 

SOCIETÁ AGRICOLA 

COOPERATIVA 

(511)  33 

(111) 1677844 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) RUBELLA BEAUTY 

AD 

(511)  03 

(111) 1677869 

(151) 08.04.2022 

(540) 

MARTON 

GENETICS 

(732) Martonvásári 

Bázismag 

Vetőmagszaporító, 

Termeltető és Forgalmazó 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(511)  01  31 

(111) 1677870 

(151) 27.04.2022 

(540) 

ARELION 

(732) Arelion AB 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1677871 

(151) 27.04.2022 

(540) 

AS1299 

(732) Arelion AB 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1677892 

(151) 11.07.2022 

(540) 

MACOS 

VENTURA 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1677954 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) KOREATECH Co., 

Ltd. 

(511)  03 

(111) 1677966 

(151) 15.06.2022 

(540) 

 

(732) GROUPEMENT DES 

LABORATOIRES 

FRANCAIS/SORAS 

(511)  03 

(111) 1677995 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) Wolfgang Dillbaum-

Alexius 

(511)  12  39 

(111) 1678012 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale de l'Art 

Photographique 

(511)  41 

(111) 1678027 

(151) 20.07.2022 

(540) 

PLIOCORD 

(732) OMNOVA Solutions 

Inc. 

(511)  01  17 

(111) 1678029 

(151) 17.02.2022 

(540) 

 

(732) Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH 

(511)  29  30  32 

(111) 1678033 

(151) 04.07.2022 

(540) 

HL Mando 

(732) Halla Holdings 

Corporation 

(511)  35  36  37  39  40  41  42 

(111) 1678043 

(151) 28.02.2022 

(540) 

SUNSTYLE 
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(732) AMYT Energy 

Holdings, LLC 

(511)  09  19  37  42 

(111) 1678057 

(151) 24.05.2022 

(540) 

 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  05 

(111) 1678069 

(151) 08.06.2022 

(540) 

 

(732) AMB SARL 

(511)  33 

(111) 1678073 

(151) 24.12.2021 

(540) 

 

(732) REAL 

FEDERACION 

ESPAÑOLA DE FUTBOL 

(511)  25  28  41 

(111) 1678082 

(151) 30.06.2022 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

(111) 1678106 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) BUNESCU Eugeniu 

(511)  06  19  35  37 

(111) 1678138 

(151) 18.02.2022 

(540) 

 

(732) International Business 

Machines Corporation 

(511)  09  11  12  25  35  38  

41  42 

(111) 1678199 

(151) 13.04.2022 

(540) 

 

(732) ECOTANK s. r. o. 

(511)  03  07  37 

(111) 1678206 

(151) 22.04.2022 

(540) 

KROSS 

(732) Kross Studio SA 

(511)  14  18  20  25  28  35  

40  42 

(111) 1678248 

(151) 30.12.2021 

(540) 

 

(732) TECTONE 

TEKNOLOJI SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  07  08  09  10  11  21  

34  35 

(111) 1678326 

(151) 20.07.2022 

(540) 

Pepperstone 

(732) Pepperstone Group 

Limited 

(511)  09  36  42 

(111) 1678327 

(151) 19.07.2022 

(540) 

DERMA SKIN 

CLEAR 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1678363 

(151) 15.11.2021 

(540) 

 

(732) "INTERNATIONAL 

MASIS TABAK" LLC 

(511)  34 

(111) 1678375 

(151) 02.03.2022 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company "TD Tokem" 

(511)  01  17  42 

(111) 1678395 

(151) 10.02.2022 

(540) 

 

(732) Top Shop 

International SA 

(511)  09  16  28  41 

(111) 1678466 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) Kastamonu Entegre 

Ağaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

(511)  19 

(111) 1678498 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1678500 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) Eastern Air Logistics 

Co., Ltd. 

(511)  39 

(111) 1678501 

(151) 08.07.2022 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1678502 

(151) 31.12.2021 

(540) 
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(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  09  14  16  18  24  

25  30  34  43 

(111) 1678503 

(151) 31.12.2021 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  09  14  16  18  24  

25  30  34  43 

(111) 1678525 

(151) 25.05.2022 

(540) 

ELDAN 

(732) Eldan Recycling A/S 

(511)  07  09 

(111) 1678535 

(151) 06.07.2022 

(540) 

HEX TILES 

(732) Foursquare Labs, Inc. 

(511)  42 

(111) 1678577 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) 4iG Nyrt. 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1678584 

(151) 11.05.2022 

(540) 

 

(732) GAC AION NEW 

ENERGY AUTOMOBILE 

CO.,LTD. 

(511)  07  09  12  35  37 

(111) 1678628 

(151) 11.01.2022 

(540) 

 

(732) FOSHAN CITY 

FAENZA SANITARY 

WARE CO., LTD 

(511)  06  20  21 

(111) 1678639 

(151) 20.04.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1678646 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) Ocean Investments Ltd. 

(511)  16  35  36  41  42  44  45 

(111) 1678647 

(151) 20.04.2022 

(540) 

VAhyper 

(732) voestalpine Tubulars 

GmbH & Co KG 

(511)  06  37 

(111) 1678681 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) ARBO SOCIETA' 

PER AZIONI 

(511)  11  35 

(111) 1678685 

(151) 08.04.2022 

(540) 

BIOXIFILL 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  01  03 

(111) 1678701 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) s.Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

(511)  18  25 

(111) 1678746 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) 

ITALPRESSEGAUSS 

S.P.A. 

(511)  07  09  37  40  42 

(111) 1678769 

(151) 19.03.2022 

(540) 

 

(732) SUZHOU 

KINGSWOOD 

EDUCATION 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  02 

(111) 1678774 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Flaming Heart 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1678777 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Aurubis AG 

(511)  06  09  14  40  42 

(111) 1678780 

(151) 09.05.2022 

(540) 

 

(732) Genterel GmbH 

(511)  03  14  16  35 

(111) 1678856 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) SHANGHAI JIDU 

AUTOMOBILE CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1678870 

(151) 19.07.2022 

(540) 

 

(732) Chivas Holdings (IP) 

Limited 

(511)  33 

(111) 1678878 

(151) 07.07.2022 

(540) 

IFINWIL 

(732) Velinor AG 

(511)  05 

(111) 1678899 

(151) 12.05.2022 

(540) 

DAREX 

(732) Henkel IP & Holding 

GmbH 

(511)  01  02  17 

(111) 1678901 

(151) 29.06.2022 

(540) 

Ana Ivanović 

NATURAL 

PERFORMANCE 
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(732) Ana Ivanović 

(511)  03  05 

(111) 1678903 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Ana Ivanović 

(511)  03  05 

(111) 1678959 

(151) 31.12.2021 

(540) 

 

(732) LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

(511)  03  09  14  16  18  24  

25  30  34  43 

(111) 1679020 

(151) 01.03.2022 

(540) 

 

(732) Robert Bosch Power 

Tools GmbH 

(511)  07  08  09  11  21 

(111) 1679026 

(151) 27.04.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679043 

(151) 03.05.2022 

(540) 

MyDairyS 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511)  05  31  44 

(111) 1679051 

(151) 30.06.2022 

(540) 

VERDASOL 

(732) Nichino Europe Co., 

Ltd. 

(511)  01  05 

(111) 1679054 

(151) 30.06.2022 

(540) 

VYVGART VSQ 

(732) Argenx B.V. 

(511)  05 

(111) 1679061 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) Luckin Coffee Group 

Co., Ltd. 

(511)  11  30  35  43 

(111) 1679084 

(151) 04.05.2022 

(540) 

TEILUFID 

(732) FIDIA 

FARMACEUTICI S.p.A. 

(511)  05 

(111) 1679106 

(151) 05.05.2022 

(540) 

 

(732) FUZHOU 

RAINBOWTEX 

GARMENTS CO.,LTD. 

(511)  25 

(111) 1679121 

(151) 19.07.2022 

(540) 

HydroTrim 

(732) Huvepharma EOOD 

(511)  05 

(111) 1679123 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) Madame Tania Kern 

(511)  03 

(111) 1679124 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) Madame Tania Kern 

(511)  03 

(111) 1679131 

(151) 20.04.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1679134 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) Swatch AG (Swatch 

SA) (Swatch Ltd.) 

(511)  09  14 

(111) 1679153 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Flaming Wish 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679154 

(151) 21.03.2022 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1679165 

(151) 16.06.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen City Heng 

Zhi He Technology Co. Ltd 

(511)  12 

(111) 1679178 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) BGI Precision 

Nutrition (Shenzhen) 

Technology Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1679209 

(151) 25.05.2022 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03  35  41 

(111) 1679260 

(151) 07.02.2022 

(540) 

 

(732) COOP ITALIA 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

(511)  29  30  31  32 

(111) 1679276 

(151) 20.05.2022 

(540) 

WE ARE TRIBE 

(732) Antonio Puig, S.A 

(511)  03 
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(111) 1679297 

(151) 19.05.2022 

(540) 

 

(732) STANIĆ 

BEVERAGES d.o.o. 

(511)  32 

(111) 1679299 

(151) 07.04.2022 

(540) 

 

(732) BeA GmbH 

(511)  06  07  08 

(111) 1679349 

(151) 23.06.2022 

(540) 

 

(732) Kastamonu Entegre 

Ağaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

(511)  19 

(111) 1679358 

(151) 29.07.2022 

(540) 

ROSE DU CICR 

(732) MEILLAND 

INTERNATIONAL S.A. 

(511)  31 

(111) 1679359 

(151) 29.07.2022 

(540) 

MODERNA 

(732) KERAKOLL S.p.A. 

(511)  02 

(111) 1679361 

(151) 07.07.2022 

(540) 

DOUBLE CRUSH 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1679377 

(151) 03.11.2021 

(540) 

 

(732) TERABIO PACK SRL 

(511)  16  17  35 

(111) 1679397 

(151) 14.02.2022 

(540) 

 

(732) SALUS Haus Dr. 

med. Otto Greither Nachf. 

GmbH & Co. KG 

(511)  03  05  10  16  21  25  

29  30  31  32  33  35  38  

39  41  42  43  44 

(111) 1679420 

(151) 09.03.2022 

(540) 

ITA 

(732) ITALIA 

TRASPORTO AEREO 

S.P.A. 

(511)  03  09  12  14  16  18  

20  21  24  25  26  28  30  

33  34  35  37  39  42  43 

(111) 1679447 

(151) 12.04.2022 

(540) 

 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  09  12  16  18  25  28 

(111) 1679454 

(151) 14.04.2022 

(540) 

Tomorrow Metals 

by Aurubis 

(732) Aurubis AG 

(511)  06  09  14  40  42 

(111) 1679472 

(151) 01.06.2022 

(540) 

 

(732) delta pronatura Dr. 

Krauss & Dr. Beckmann 

KG 

(511)  03 

(111) 1679473 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) PEGAS TOURISTIK 

UK LIMITED 

(511)  39  43 

(111) 1679482 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) Chery Automobile 

Co., Ltd. 

(511)  12  37 

(111) 1679520 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

(111) 1679521 

(151) 07.07.2022 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

(111) 1679537 

(151) 14.06.2022 

(540) 

MELCLOUD 

HOME 

(732) Mitsubishi Electric 

Corporation 

(511)  09  11  37  42 

(111) 1679556 

(151) 11.07.2022 

(540) 

STRATOS 

(732) ANEOLIA 

(511)  09 

(111) 1679638 

(151) 27.05.2022 

(540) 

 

(732) J. Choo Limited 

(511)  03  06  09  14  16  18  

24  25  35 

(111) 1679657 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Flaming Crystal 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679690 

(151) 01.11.2021 

(540) 

 

(732) ASAS 

ALÜMINYUM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  06  19  20  35 

(111) 1679692 

(151) 07.02.2022 

(540) 
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(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  01  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  18  19  

20  21  22  24  25  27  28  

34 

(111) 1679693 

(151) 07.02.2022 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  01  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  18  19  

20  21  22  24  25  27  28  

34 

(111) 1679696 

(151) 20.01.2022 

(540) 

JADEVER 

(732) CHONGQING 

AMITY MACHINERY 

CO., LTD. 

(511)  06  07  08  09  11  35 

(111) 1679707 

(151) 17.03.2022 

(540) 

 

(732) KYB Corporation 

(511)  09  12 

(111) 1679709 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) "EURO STIL" d.o.o. 

(511)  04  11  35  39  40  42 

(111) 1679719 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  09  18 

(111) 1679749 

(151) 30.05.2022 

(540) 

 

(732) Powrs AB 

(511)  09  35  36  42 

(111) 1679800 

(151) 01.04.2022 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK VE 

YORGAN SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  20  24 

(111) 1679831 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  29  30 

(111) 1679832 

(151) 20.07.2022 

(540) 

 

(732) BELJE plus d.o.o. 

(511)  29 

(111) 1679846 

(151) 29.06.2022 

(540) 

 

(732) Shandong Qilu 

Intellectual Property 

Trading Center Co., Ltd. 

(511)  41 

(111) 1679884 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) BEIJING XIPULIN 

TRADING CO., LTD 

(511)  09  42 

(111) 1679885 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) BEIJING XIPULIN 

TRADING CO., LTD 

(511)  09 

(111) 1679906 

(151) 06.07.2022 

(540) 

ProFill 

(732) Olenex Sàrl 

(511)  29 

(111) 1679907 

(151) 06.07.2022 

(540) 

BONNAISSEUR 

(732) Olenex Sàrl 

(511)  29 

(111) 1679914 

(151) 03.06.2022 

(540) 

 

(732) BRUT 

(511)  35 

(111) 1679916 

(151) 13.07.2022 

(540) 

 

(732) SODILAC 

(511)  05  29  30 

(111) 1679919 

(151) 06.07.2022 

(540) 

PolarCote 

(732) Olenex Sàrl 

(511)  29 

(111) 1679920 

(151) 06.07.2022 

(540) 

VelviCote 

(732) Olenex Sàrl 

(511)  29  30 

(111) 1679950 

(151) 17.08.2021 
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(540) 

 

(732) BAHA TECH 

HOLDING AG 

(511)  09  35  36  38  41  42 

(111) 1679953 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Crystal Crown 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679954 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Flaming Win 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679957 

(151) 28.04.2022 

(540) 

Burning Crystal 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1679961 

(151) 10.06.2022 

(540) 

ZEDO 

(732) Narbutas 

International, UAB 

(511)  20 

(111) 1679967 

(151) 21.07.2022 

(540) 

 

(732) Pepperstone Group 

Limited 

(511)  09  36  42 

(111) 1679975 

(151) 12.07.2022 

(540) 

ADDIKO BANK 

YOUR BEST 

CHOICE FOR 

FAST LOANS 

(732) Addiko Bank AG 

(511)  09  16  36 

(111) 1679977 

(151) 12.07.2022 

(540) 

Addiko Bank Vaš 

najbolji izbor za 

brze kredite 

(732) Addiko Bank AG 

(511)  09  16  36 

(111) 1680012 

(151) 06.06.2022 

(540) 

 

(732) Suzhou Xunte 

Hydraulic Lifting 

Machinery Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1680017 

(151) 13.04.2022 

(540) 

 

(732) ŠKODA AUTO a.s. 

(511)  35 

(111) 1680020 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) Loopia Aktiebolag 

(511)  38  42  45 

(111) 1680050 

(151) 26.07.2022 

(540) 

 

(732) WINSTARS 

TECHNOLOGY LTD 

(511)  09 

(111) 1680056 

(151) 19.04.2022 

(540) 

 

(732) COLIN JAMES 

FRANCIS 

(511)  30 

(111) 1680131 

(151) 21.07.2022 

(540) 

Rapi-Gide 

(732) dalim tissen 

(511)  10 

(111) 1680198 

(151) 10.06.2022 

(540) 

 

(732) Hengdian Group 

DMEGC Magnetics Co., 

Ltd. 

(511)  07  09  12 

(111) 1680200 

(151) 03.06.2022 

(540) 

IT'S NOT MAGIC, 

IT'S MAKE-UP 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03  08  21  35 

(111) 1680208 

(151) 23.05.2022 

(540) 

ARMSTRONG 

(732) BESCHIERU Nichita 

(511)  21  33 

(111) 1680226 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Gambol Pet Group 

Co., Ltd. 

(511)  31 

(111) 1680246 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Heiston 

Photoelectric Technology 

Co., Ltd 

(511)  09 

(111) 1680258 

(151) 28.07.2022 

(540) 

 

(732) Travere Therapeutics, 

Inc. 

(511)  05 

(111) 1680260 

(151) 12.07.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Wesion 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1680271 

(151) 13.07.2022 
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(540) 

 

(732) Foshan Sitzone 

Furniture Co.,Ltd. 

(511)  20 

(111) 1680284 

(151) 21.04.2022 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

TAKSTAR ELECTRONIC 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1680289 

(151) 06.07.2022 

(540) 

CONTITON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680290 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680291 

(151) 06.07.2022 

(540) 

VENETON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680292 

(151) 06.07.2022 

(540) 

PLANOTON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680293 

(151) 06.07.2022 

(540) 

RENOTON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680294 

(151) 06.07.2022 

(540) 

SENSATON 

(732) Wienerberger AG 

(511)  19  37 

(111) 1680300 

(151) 27.01.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu «Torgovo-

proizvodstvennaya 

kompaniya Rufkomplekt» 

(511)  06  17  20  35 

(111) 1680303 

(151) 20.01.2022 

(540) 

CUPRA Genuine 

Accessories 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  02  05  07  09  11  12  

14  18  20  24  25  27  28  

35  37  39  40 

(111) 1680304 

(151) 20.01.2022 

(540) 

CUPRA Genuine 

Parts 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  04  07  12  16  35  37  

39  40 

(111) 1680305 

(151) 08.02.2022 

(540) 

ZARA ORIGINS 

(732) INDUSTRIA DE 

DISEÑO TEXTIL,  S.A. 

(INDITEX, S.A.) 

(511)  09  14  18  25 

(111) 1680382 

(151) 02.06.2022 

(540) 

SERVO GUIDE 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  09 

(111) 1680395 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen City 

HongLiXinDa Electron 

Co.,Ltd 

(511)  09 

(111) 1680397 

(151) 27.07.2022 

(540) 

PLENEON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

(111) 1680401 

(151) 19.07.2022 

(540) 

JUVOCLAR 

(732) Intervet International 

B.V. 

(511)  05 

(111) 1680443 

(151) 25.05.2022 

(540) 

TALLIN 

(732) FARMALIDER, S.A. 

(511)  05 

(111) 1680477 

(151) 05.05.2022 

(540) 

TOPH 

(732) Zumtobel Group AG 

(511)  09  11  42 

(111) 1680519 

(151) 15.12.2021 

(540) 

Marc O´Polo 

(732) Marc O'Polo License 

AG 

(511)  03  08  09  14  16  18  

20  21  24  25  27  35 

(111) 1680528 

(151) 03.03.2022 

(540) 

 

(732) A&E Television 

Networks, LLC 

(511)  38  41 

(111) 1680563 

(151) 05.04.2022 

(540) 

 

(732) TEDDY S.P.A. 

(511)  18  25  35 

(111) 1680534 

(151) 11.03.2022 

(540) 

MANOEUVRE 

(732) IDEIAS 

DINÂMICAS - 

INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA 

(511)  35  42 

(111) 1680565 

(151) 30.03.2022 

(540) 

 

(732) HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH 

& Co. KG 

(511)  18  20  21  28 

(111) 1680615 

(151) 27.06.2022 

(540) 

 

(732) SOUNDKING 

ELECTRONICS & 

SOUND CO.,LTD 

(511)  09 

(111) 1680641 

(151) 14.04.2022 
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(540) 

Burning Eye 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1680648 

(151) 17.06.2022 

(540) 

BELLA VITA 

(732) Latteria Sociale 

Merano Società Agricola 

Cooperativa 

(511)  29 

(111) 1680652 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) BGSTORE 

MAĞAZACILIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1680655 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostiyu "VZV" 

(511)  25 

(111) 1680663 

(151) 25.07.2022 

(540) 

PRLJAVO 

KAZALIŠTE 

(732) Tihomir Fileš 

(511)  25  41 

(111) 1680664 

(151) 27.07.2022 

(540) 

RELTRON 

(732) BASF SE 

(511)  05 

(111) 1680683 

(151) 05.07.2022 

(540) 

 

(732) BEIJING XIPULIN 

TRADING CO., LTD 

(511)  09 

(111) 1680724 

(151) 11.04.2022 

(540) 

 

(732) China National Postal 

and Telecommunications 

Appliances Co.，Ltd 

(511)  09  35  38 

(111) 1680730 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) MAKPROGRES 

DOO 

(511)  30 

(111) 1680741 

(151) 17.06.2022 

(540) 

 

(732) CALIFORNIA 

TECHNOLOGY 

(SHENZHEN) CO.,LTD 

(511)  12  25  36  37 

(111) 1680746 

(151) 29.06.2022 

(540) 

MOBIREX NEO 

(732) Kleemann GmbH 

(511)  07 

(111) 1680755 

(151) 28.06.2022 

(540) 

 

(732) Gambol Pet Group 

Co., Ltd. 

(511)  31 

(111) 1680807 

(151) 03.08.2022 

(540) 

ALEC BRADLEY 

(732) FAIRMONT 

HOLDINGS, INC. 

(511)  34 

(111) 1680822 

(151) 29.12.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  30  35  43 

(111) 1680823 

(151) 29.12.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  30  35  43 

(111) 1680824 

(151) 09.02.2022 

(540) 

 

(732) Rogov Sergey 

Anatolyevich 

(511)  12  35  36  39 

(111) 1680829 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1680834 

(151) 28.03.2022 

(540) 

ARTLINE 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1680856 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1680865 

(151) 21.06.2022 

(540) 

 

(732) China Cargo Airlines 

Ltd. 

(511)  39 

(111) 1680870 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) MUFFIK s.r.o. 

(511)  10  27  28  35 

(111) 1680878 

(151) 01.07.2022 
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(540) 

 

(732) Genrui Biotech Inc. 

(511)  10 

(111) 1680895 

(151) 11.07.2022 

(540) 

 

(732) Beijing Kechuang 

Huida Science and 

Technology Trading Co., 

Ltd. 

(511)  09  21 

(111) 1680900 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) Alvotech hf. 

(511)  05  10  35  42  44 

(111) 1680937 

(151) 29.03.2022 

(540) 

#WITHEARTH 

(732) Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

(511)  36 

(111) 1680956 

(151) 26.05.2022 

(540) 

 

(732) PEGAS TOURISTIK 

UK LIMITED 

(511)  39  43 

(111) 1680957 

(151) 06.06.2022 

(540) 

CORINTHIAN 

(732) Essentra Filter 

Products Kft 

(511)  34 

(111) 1680989 

(151) 20.06.2022 

(540) 

 

(732) Shanghai Tobacco 

Group Beijing Cigarette 

Factory Co.,Ltd. 

(511)  34 

(111) 1680999 

(151) 20.07.2022 

(540) 

ALFONSO 

(732) Nelson Alfonso 

Egüed 

(511)  34 

(111) 1681041 

(151) 01.02.2022 

(540) 

VALEO 

(732) VALEO 

(511)  01  02  03  04  05  06  

07  09  11  12  35  36  37  

38  39  41  42  44 

(111) 1681045 

(151) 10.06.2022 

(540) 

SWEEN 

(732) BIOCORP 

PRODUCTION 

(511)  09  10 

(111) 1681111 

(151) 10.08.2022 

(540) 

 

(732) Estetra SRL 

(511)  05 

(111) 1681123 

(151) 01.06.2022 

(540) 

MIXA 

NIACINAMIDE 

GLOW 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1681131 

(151) 07.06.2022 

(540) 

 

(732) ATLANTIC GRUPA 

d.d. 

(511)  30  43 

(111) 1681157 

(151) 04.07.2022 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

HEGU HARDWARE 

PRECISION 

MANUFACTURE CO., 

LTD. 

(511)  06 

(111) 1681161 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Zhongmin 

Technology Co., Ltd. 

(511)  21 

(111) 1681188 

(151) 06.07.2022 

(540) 

 

(732) NATURE 

REPUBLIC CO., LTD. 

(511)  03 

(111) 1681197 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) LEO GROUP CO., 

LTD. 

(511)  07 

(111) 1681200 

(151) 24.06.2022 

(540) 

 

(732) Guangdong Mcdodo 

Industrial Co., Ltd. 

(511)  09  17 

(111) 1681262 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "YCLIENTS" 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1681267 

(151) 05.07.2022 

(540) 
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(732) Dongguan Williams 

Technology Co., Ltd. 

(511)  34 

(111) 1681284 

(151) 29.07.2022 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  32 

(111) 1681290 

(151) 07.05.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Coban 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1681330 

(151) 29.07.2022 

(540) 

ENDOLIFTX 

(732) Eufoton S.r.l. 

(511)  10  44 

(111) 1681341 

(151) 03.08.2022 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company "FOOD-

INNOVATION" 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1681351 

(151) 10.08.2022 

(540) 

B-JELLY 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 

(111) 1681394 

(151) 25.03.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Vostochny 

bereg" 

(511)  29  31  40 

(111) 1681424 

(151) 15.06.2022 

(540) 

Paylican Invoice 

(732) Webb Fontaine Group 

FZ-LLC 

(511)  42 

(111) 1681428 

(151) 15.06.2022 

(540) 

Paylican Gateway 

(732) Webb Fontaine Group 

FZ-LLC 

(511)  42 

(111) 1681444 

(151) 11.08.2022 

(540) 

POLYSALIC 

(732) Shiseido Americas 

Corporation 

(511)  03 

(111) 1681465 

(151) 01.06.2022 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company Fish processing 

plant «MAKSIMOVSKY» 

(511)  29  30  31  39  40 

(111) 1681471 

(151) 07.04.2022 

(540) 

Book of Ankh 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1681472 

(151) 14.04.2022 

(540) 

Karnak Treasure 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1681565 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681566 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681567 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681569 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681571 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681572 

(151) 03.02.2022 

(540) 

 

(732) GEOPLIN d.o.o. 

Ljubljana 

(511)  35  36  39  40 

(111) 1681588 

(151) 10.03.2022 

(540) 

MAXI ZOO 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1681591 

(151) 10.03.2022 

(540) 

 

(732) Fressnapf 

Tiernahrungs GmbH 

(511)  03  05  06  09  18  19  

20  21  28  31  35  36  38  

44  45 

(111) 1681604 

(151) 28.03.2022 

(540) 

 

(732) Amperfied GmbH 

(511)  04  07  09  12  35  36  

37  39  42  44 

(111) 1681608 

(151) 28.03.2022 
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(540) 

 

(732) Amperfied GmbH 

(511)  04  07  09  12  35  36  

37  39  42  44 

(111) 1681619 

(151) 28.02.2022 

(540) 

 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511)  05  31  44 

(111) 1681625 

(151) 04.05.2022 

(540) 

PlantaSeed 

(732) OSRAM GmbH 

(511)  09  11 

(111) 1681642 

(151) 02.06.2022 

(540) 

 

(732) Shenzhen Pudu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1681679 

(151) 23.03.2022 

(540) 

CUPRA CARE 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  35  36  37 

(111) 1681705 

(151) 01.08.2022 

(540) 

 

(732) Essential Pharma Ltd 

(511)  05 

(111) 1681719 

(151) 11.07.2022 

(540) 

MARK ONE THE 

FRIEND 

(732) Grand River 

Enterprises International SA 

(511)  34 

(111) 1681770 

(151) 07.04.2022 

(540) 

 

(732) NIO CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1681773 

(151) 10.05.2022 

(540) 

 

(732) CIXI 

CHANGCHENG 

MANUFACTURING PENS 

CO.,LTD. 

(511)  16 

(111) 1681786 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) Lebzelterei-Cafe-

Konditorei Schmid GmbH 

(511)  30 

(111) 1681792 

(151) 05.08.2022 

(540) 

Novalac Prevendia 

(732) Nova Brands S.A. 

(511)  05  29 

(111) 1681814 

(151) 22.07.2022 

(540) 

 

(732) Parfums Christian 

Dior 

(511)  03 

(111) 1681823 

(151) 15.06.2022 

(540) 

Webb Inspection 

(732) Webb Fontaine Group 

FZ-LLC 

(511)  42 

(111) 1681825 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) COOP ITALIA 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

(511)  29  30  31  32 

(111) 1681827 

(151) 04.02.2022 

(540) 

 

(732) 111 BŁAŻUSIAK 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

(511)  09  12  25 

(111) 1681853 

(151) 29.03.2022 

(540) 

 

(732) Xuping Jewelry 

Co.,LTD. 

(511)  14 

(111) 1681864 

(151) 28.06.2022 

(540) 

TRACON 

ELECTRIC 

(732) Tracon Budapest Kft 

(511)  09  11 

(111) 1681867 

(151) 29.07.2022 

(540) 

NVGTN 

(732) NVGTN, LLC 

(511)  25 

(111) 1681882 

(151) 15.06.2022 

(540) 

Webb Risk 

Intelligence 

(732) Webb Fontaine Group 

FZ-LLC 

(511)  42 

(111) 1681912 

(151) 15.07.2022 

(540) 

 

(732) D.M.C. S.R.L. 

(511)  33 

(111) 1681914 

(151) 04.08.2022 

(540) 

HARD TO RESIST 

ADVANCED 

(732) L'OREAL 

(511)  03 
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(111) 1681925 

(151) 12.05.2022 

(540) 

 

(732) BIOLA d.o.o. 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1681931 

(151) 13.07.2022 

(540) 

 

(732) Quadrant Strategies 

LLC 

(511)  35 

(111) 1681943 

(151) 14.04.2022 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1681945 

(151) 07.03.2022 

(540) 

 

(732) HIT DESIGN d.o.o. 

Tešanj 

(511)  10  20  24  35 

(111) 1681962 

(151) 28.07.2022 

(540) 

CR12 

(732) Raven Industries, Inc. 

(511)  09 

(111) 1681970 

(151) 04.08.2022 

(540) 

 

(732) Seqirus Inc. 

(511)  42  44 

(111) 1681999 

(151) 31.01.2022 

(540) 

TII 

(732) Transporter Industry 

International GmbH 

(511)  09  12  35  37  42 

(111) 1682000 

(151) 31.01.2022 

(540) 

 

(732) Transporter Industry 

International GmbH 

(511)  09  12  35  37  42 

(111) 1682035 

(151) 28.12.2021 

(540) 

 

(732) BioNTech SE 

(511)  01  05  09  10  35  42  

44 

(111) 1682045 

(151) 21.02.2022 

(540) 

 

(732) VEKA 

Aktiengesellschaft 

(511)  01  02  03  04  06  09  

12  16  17  19  20  21  25  

35  37  39  40  41  42 

(111) 1682049 

(151) 07.04.2022 

(540) 

Book of Sirius 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1682057 

(151) 31.05.2022 

(540) 

 

(732) YATAŞ YATAK VE 

YORGAN SAN.TİC.A.Ş. 

(511)  24 

(111) 1682084 

(151) 01.07.2022 

(540) 

 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  07 

(111) 1682109 

(151) 30.05.2022 

(540) 

VIVID 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1682110 

(151) 30.05.2022 

(540) 

VYGO 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511)  34 

(111) 1682111 

(151) 29.06.2022 

(540) 

HPP 

(732) LIMAGRAIN 

EUROPE (société 

anonyme) 

(511)  31  44 

(111) 1682137 

(151) 25.07.2022 

(540) 

OIL IMMERSION 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1676509 

(151) 24.02.2022 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  16  18  25  35 

(111) 1676522 

(151) 02.02.2022 

(540) 

 

(732) BAHÇEŞEHİR 

ÜNİVERSİTESİ 

(511)  16  41 

(111) 1676552 

(151) 18.03.2022 

(540) 

BARBARABANG 

(732) Stropus Ltd. 

(511)  09  38  41  42 

(111) 1676601 

(151) 03.12.2021 

(540) 

 

(732) DASTY ITALY SPA 

(511)  03  05  21 

(111) 1676631 

(151) 25.01.2022 
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(540) 

 

(732) Heureka Group a.s. 

(511)  09  16  35  36  38  42 

(111) 1676653 

(151) 04.04.2022 

(540) 

 

(732) LPP SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511)  03  04  06  08  18  24  

26 

(111) 1676655 

(151) 02.03.2022 

(540) 

 

(732) SKYWORTH 

GROUP CO., LTD. 

(511)  09  10 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 469120 

(540) 

 

(732) Rosen Tantau KG 

(511)  31 

(111) 469121 

(540) 

 

(732) Rosen Tantau KG 

(511)  31 

(111) 782206 

(540) 

DIATO 

(732) Diato GmbH + Co. 

KG 

(511)  07 

(111) 783506 

(540) 

Lampion 

(732) Rosen-Tantau 

Mathias Tantau Nachfolger 

(511)  31 

(111) 947235 

(540) 

ACTA NOVA 

(732) RUBICON IT GmbH 

(511)  09  41  42 

(111) 997651 

(540) 

Concord 

(732) Matratzen Concord 

GmbH 

(511)  10  20  24  35 

(111) 1016749 

(540) 

Belotero 

(732) Merz Pharma GmbH 

& Co. KGaA 

(511)  03  05 

(111) 1095190 

(540) 

DOCUMENT 

PARTNER 

(732) RUBICON IT GmbH 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1153108 

(540) 

BUFOMIX 

(732) Orion Corporation 

(511)  05  10 

(111) 1239131 

(540) 

 

(732) MCD Technologies 

S.à.r.l. 

(511)  35  40  42 

(111) 1239132 

(540) 

 

(732) MCD Technologies 

S.à.r.l. 

(511)  01  40  42 

(111) 1240917 

(540) 

GRAPHETRON 

(732) MCD Technologies 

S.à.r.l. 

(511)  07  11  40 

(111) 1243110 

(540) 

TUBALL 

(732) MCD Technologies 

S.à.r.l. 

(511)  01  40 

(111) 1248429 

(540) 

OCSIAL 

(732) MCD Technologies 

S.à.r.l. 

(511)  35  40  42 

(111) 1251245 

(540) 

 

(732) PHUC LONG 

HERITAGE 

CORPORATION 

(511)  30  35  43 

(111) 1285008 

(540) 

Matratzen Concord 

(732) Matratzen Concord 

GmbH 

(511)  20  24  35 

(111) 1308306 

(540) 

FIELD system 

(732) FANUC 

CORPORATION 

(511)  09 

(111) 1331208 

(540) 

 

(732) DARIO'S ITALIA 

S.R.L. 

(511)  29  30 

(111) 1355798 

(540) 

OBM 

(732) MAFTEC Co., Ltd. 

(511)  07  17 

(111) 1376978 

(540) 

 

(732) Prokopenko Dmytro 

Yuriiovych and 

Koziarevych Dmytro 

Viktorovych 

(511)  35  42 

(111) 1391863 

(540) 

HYLO DUAL 

intense 

(732) Ursapharm 

Arzneimittel GmbH 

(511)  05 

(111) 1394949 

(540) 

 

(732) Baumann Federn AG 

(511)  06  07 

(111) 1437252 

(540) 
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(732) Obschestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennostju 

"Konstantin Chaykin'' 

(511)  14 

(111) 1457257 

(540) 

TWILL 

(732) MAERSK A/S 

(511)  09  35  39  42 

(111) 1479227 

(540) 

 

(732) ACQUA Dl PARMA 

S.R.L. 

(511)  03  04  11  18  24 

(111) 1484345 

(540) 

Letybo 

(732) HUGEL INC. 

(511)  05 

(111) 1513856 

(540) 

SKY HIGH 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1538706 

(540) 

 

(732) Rum Enterprise 

(511)  33 

(111) 1549649 

(540) 

ASTELIS 

(732) COMPAGNIE 

FINANCIERE ET DE 

PARTICIPATIONS 

ROULLIER 

(511)  01 

(111) 1549798 

(540) 

NURISHH 

(732) BEL 

(511)  29  30 

(111) 1550914 

(540) 

AKTYVHER 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

(111) 1552955 

(540) 

HERWENDA 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

(111) 1553232 

(540) 

AQALBIO 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1553248 

(540) 

QPALTY 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1568532 

(540) 

Smokah 

(732) Mohamed Moumne 

(511)  04  34 

(111) 1574202 

(540) 

MERVEILLANCE 

(732) SOCIETE DE 

RECHERCHE 

COSMETIQUE S.A.R.L. 

(511)  03  44 

(111) 1597474 

(540) 

 

(732) ÖZ-KA LASTİK VE 

KAUÇUK SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  12 

(111) 1597938 

(540) 

MAGTEIN 

(732) Magceutics, Inc. 

(511)  01  05 

(111) 1597951 

(540) 

 

(732) Magceutics, Inc. 

(511)  05 

(111) 1604733 

(540) 

 

(732) Amusnet Interactive 

Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1606208 

(540) 

 

(732) PINSAMI S.R.L. 

(511)  30  39  43 

(111) 1608297 

(540) 

 

(732) ARROW SPECIAL 

PARTS S.p.A. 

(511)  07 

(111) 1609692 

(540) 

 

(732) Türkal KIG, Pella-CH 

(511)  08  21  24  35 

(111) 1617337 

(540) 

Chamila Cameleon 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1617339 

(540) 

Tommy Turtle 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1621250 

(540) 

 

(732) « Lex Tobacco 

Company » LLC 

(511)  34 

(111) 1621251 

(540) 
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(732) « Lex Tobacco 

Company » LLC 

(511)  34 

(111) 1622356 

(540) 

 

(732) «Lex Tobacco 

Company» LLC 

(511)  34 

(111) 1629149 

(540) 

 

(732) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

(511)  01  02  03  04  05  07  

08  09  11  14  15  16  18  

20  21  24  25  26  27  28  

31  35  36 

(111) 1632071 

(540) 

 

(732) Pneuhage Management 

GmbH & Co. KG 

(511)  09  12 

(111) 1637559 

(540) 

 

(732) «Lex Tobacco 

Company » LLC 

(511)  34 

(111) 1638238 

(540) 

 

(732) Pneuhage Management 

GmbH & Co. KG 

(511)  12  17 

(111) 1640257 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC S.A. 

(511)  30 

(111) 1640830 

(540) 

ALEX 

(732) ‘’Lex Tobacco 

Company” LLC 

(511)  34 

(111) 1641327 

(540) 

DELIPURA 

(732) ADM International 

Sàrl 

(511)  01  02  29  30  32 

(111) 1645222 

(540) 

Robbie Robot 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1647347 

(540) 

 

(732) SUGAM 

HEALTHCARE LLP 

(511)  05 

(111) 1648573 

(540) 

Bella Butterfly 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1650213 

(540) 

TRYCOME 

(732) Green Brothers 

Switzerland SA 

(511)  03  05  29  30  31  32 

(111) 1656976 

(540) 

 

(732) DE AGOSTINI S.P.A. 

(511)  09  16  25  28  35  36  

38  41  42 

(111) 1658092 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "NATURPRO" 

(511)  03 

(111) 1667798 

(540) 

 

(732) Hudora GmbH 

(511)  09  12  18  22  28  41 

(111) 1672834 

(540) 

Jenbacher S Oil 40 

(732) Jenbacher GmbH 

(511)  04 

(111) 1673609 

(540) 

 

(732) ANGELINI 

HOLDING S.P.A. 

(511)  03  05  07  09  10  11  

16  28  29  30  31  32  33  

35  36  41  43  44 

(111) 541660 

(540) 

 

(732) LABORATOIRES 

SVR 

(511)  03  05 

(111) 372876 

(540) 

DUMMY 

(732) DUMMY 

(511)  33 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11651 (51) 09-07  

(21) Д-105/2021 

(22) 20.12.2021. 

(15) 24.5.2022.  

 

(30) Д-105/2021  20.12.2021. RS 

(28) 1 

(54) ZATVARAČ ZA BOCE 

(73) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOO-

BEOGRAD, Surčinska 10e, 11070 Novi Beograd,  RS;  

 

 
 

(11) 11652 (51) 07-03 

(21) Д-100/2021 

(22) 15.11.2021. 

(15) 25.5.2022. 

 

(30) Д-100/2021 15.11.2021. RS 

(28) 1 

(54) PLASTIČNA KAŠIKA 

(73) ĆURČIĆ Srećko, Vršačka 198, 26330 Uljma, RS 

(72) ĆURČIĆ Srećko, Vršačka 198, 26330 Uljma, RS 

  

 
 

(11) 11653  (51) 12-07  

(21) Д-21/2022 

(22) 17.3.2022. 

(15) 26.5.2022.  

 

(30) Д-21/2022  17.3.2022. RS  

(28) 1 

(54) ULTRALAKI AVION 

(73) VASIĆ Vladimir, Pera Ćetkovića 41,  

11060 Beograd, RS; 

(72) VASIĆ Vladimir, Pera Ćetkovića 41,  

11060 Beograd, RS; 

 
 

(11) 11654 (51) 09-03  

(21) Д-109/2021 

(22) 27.12.2021. 

(15) 30.5.2022.  

 

(30) Д-109/2021 27.12.2021. RS 

(28) 1 

(54) KADICA SA PET KOMORA 

(73) TRGOVINA PREST D.O.O., Maršala Tita 249 t, 

Donje Međurovo, 18000 Niš, RS  

(72) STANKOVIĆ Predrag, Stevana Nemanje 63,  

18000 Niš, RS  

 

 
 

(11) 11655  (51) 07-07 

(21) Д-25/2022 

(22) 12.4.2022. 

(15) 8.6.2022.  

 

(30) Д-25/2022  12.4.2022. RS 

(28) 3 

(54) 1. ĐEVĐIR, 2. ĐUBROVNIK, 3. LEVAK 

(73) POBEDA COMPANI D.O.O., Četvrta industrijska 

11,  22330 Nova Pazova, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.02.2022. - 15.03.2022.године: 

 

Дизајн број 10958 чији је носилац MITSIDES 

POIND AD SREMSKA MITROVICA, Jarački put bb, 

Sremska Mitrovica, RS, престао је да важи дана 

21.2.2022. године. 

 

Дизајн број 10834 чији је носилац Dejan Karić, 

Goranska 185, 11300 Smederevo, RS, престао је да 

важи дана 5.3.2022. године. 

 

Дизајн број 10814 чији је носилац POPOVIĆ 

Milutin, Podavalska 74/2, 11231 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 9.3.2022. године. 

 

Дизајн број 11226 чији је носилац 

NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120, Stara 

Pazova, RS, престао је да важи дана 20.2.2022. 

године. 

 

Дизајн број 11222 чији је носилац PEŠOVIĆ 

Predrag, Golubinačka 87, 22310 Šimanovci, RS, 

престао је да важи дана 13.3.2022. године. 
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ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ 

ПОРЕКЛА / Indications of 
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Рег. бр: 82       РТАЊСКИ МЕД 

Датум подношења: 31.1.2022 

Датум уписа у регистар: 9.9.2022 

Ознака географског порекла:    Географска ознака  

Врста производа: цветни полифлорни мед 

Географско подручје: делови општина 

Сокобања и Бољевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЈАВА ОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА 
 

 

Рег. бр. овлашћеног корисника: 87 

Датум подношења: 22.7.2022 

Датум уписа у регистар: 7.9.2022 

Рег. бр. ознаке географског порекла:                        61 

Ознака географског порекла:  Пиротски качкаваљ од 

крављег млека 
Овлашћени корисник: Пољопривредна задруга 

Еко Петровић, Крупач, 18300, Пирот, RS 

Датум до ког важи признато својство овлашћеног 

корисника:              7.9.2025 
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